
K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november  
29-én - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

474/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Oláh Miklós 
önkormányzati képviselő által a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, többször módosított 12/2005. 
(III. 15.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe 
foglalására megalkotott 13/2010. (IV. 26.) Önkormányzati Rendelet 
módosítására vonatkozó önálló indítványát - a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 04.) 
Önkormányzati Rendelet 17. § (4) bekezdése alapján - a tárgyalásra és a 
határozathozatalra alkalmasnak ítélte meg, valamint döntött annak napirendre 
tűzéséről. 
 

Felelős: - 
Határidő:  - 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november  
29-én - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

475/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

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

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

 
 
 

 kmft. 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november  
29-én - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

476/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi 
költségvetés koncepciójáról szóló előterjesztést elfogadja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a vitában elhangzottak figyelembevételével, a 
2013. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetet az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24. § (2) bekezdésében meghatározott 
határidőig terjessze a képviselő-testület elé. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. február 15. 
 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november  
29-én - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

477/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
elfogadott 2013. évi költségvetési koncepciót a vitában elhangzott 
javaslatokkal együtt közzéteszi a város honlapján. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjon. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. december 10. 
 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november  
29-én - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

478/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Hivatal létszámtagozódása 
módosítására vonatkozó előterjesztést és 2012. december 1-től az intézmény Szervezeti és 
Működési Szabályzatának II/A. pont szerinti tagozódását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 
„A Polgármesteri Hivatal jóváhagyott létszáma 2012. december 1-jén: 

 

Szakfeladat megnevezése Létszám 
 Önkormányzati jogalkotás 7 
                                                Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 37 
 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 8   
 Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése 12 
 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 7 
 Város és községgazdálkodási szolgáltatások 7 
 Sportlétesítmények működtetés és fejlesztése 2 
 Közterület rendjének fenntartása 2 
 Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat) 9 
 Polgári védelem ágazati feladatai 1 
 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása 1 
     Összesen:                                    93 fő, ebből: 
 
 1 fő főfoglalkozású polgármester, 
 (2) fő társadalmi megbízatású alpolgármester, 
  (a létszámkeret nem tartalmazza) 
        64 fő köztisztviselő (jegyző, aljegyző 
  irodavezetők, ügyintézők), 
 12 fő közalkalmazott, 
        4 fő ügykezelő, 
                                                                           12 fő Munka Törvénykönyve hatálya alá tart. 
 
 Ebből az önkormányzat szakfeladatain foglalkoztatva: 
 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 3 
 Sportlétesítmények működtetés és fejlesztése 2 
 Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat) 9 
     Összesen:                                     14 fő 
 

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

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

kmft. 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 
 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november  
29-én - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

479/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati 
fenntartású önállóan működő, az önállóan működő és gazdálkodó 
intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2013. évi pénzügyi-gazdasági 
ellenőrzésének ütemezését a mellékletben foglaltaknak megfelelően 
jóváhagyja.  
 
Felhívja a jegyzőt, hogy az ütemezett ellenőrzések végrehajtásáról 
gondoskodjon. 
 
Felelős: Dr. Kiss Imre jegyző 
Határidő: 2013. december 31. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 
 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november  
29-én - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

480/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városrendészeti 
Tanácsnok 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót megismerte és azt 
elfogadja. 

 

Felelős: - 
Határidő: - 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november  
29-én - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

481/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bűnmegelőzési 
Tanács egy éves munkájáról szóló beszámolót megismerte és elfogadja. 

 
2. a) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 

Hajdúnánási Rendőrkapitányság (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 26-28. 
szám) kapitányságvezetőjét, hogy fordítson fokozott figyelmet 
Hajdúnánáson az egyirányú utcákon történő kerékpár-közlekedésre 
abból a szempontból, hogy az a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően történik-e. 

 
b) A képviselő-testület úgy határoz, amennyiben lehetőség van rá, 

részesüljön támogatásban a Hajdúnánási Rendőrkapitányság (4080 
Hajdúnánás, Bocskai u. 26-28. szám) azon célra, hogy kábítószer 
kimutatására alkalmas eszközt tudjon beszerezni. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás tárgyában előterjesztés készítéséről, 
valamint a Hajdúnánási Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének 
értesítéséről gondoskodjon. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. december 20.  - értesítésre 
 2013. január 31. - előterjesztés készítésére 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november  
29-én - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

482/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mezei Őrszolgálat 

2012. évben végzett munkájáról szóló beszámolót megismerte és azt 

elfogadja. 

 

Felelős: - 
Határidő: - 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november  
29-én - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

483/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi működéséről szóló beszámolót megismerte 

és azt elfogadja. 

 
Felelős:        - 
Határidő:    - 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november  
29-én - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

484/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 329/2012. (VIII. 28.) számú 
Képviselő-testületi Határozat alapján meghirdetésre került, a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde intézményvezetői állására beérkezett 
pályázatokat, valamint az azokat szakmailag véleményező, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján 
összehívott eseti bizottság javaslatát megismerte. 

 
A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. 
törvény 9. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § és 23. §-a, továbbá e törvénynek a szociális, valamint a 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 16.) 
Kormányrendelet 1/A. § alapján  

 
      Nagyné Juhász Krisztina 

   4080 Hajdúnánás, Ady Endre krt. 9. I/3. 
 

szám alatti lakost bízza meg a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde 
magasabb vezetői feladatainak ellátásával 2012. december 1-től 2017. november 30-ig öt 
év határozott időtartamra. 

 
A képviselő-testület a vezető alapilletményét 
a Kjt. 61.§ szerint                                                                                                165.785 Ft 
további szakkép. szakképz. elismerésével összefüggő  
illetménynövekedést a Kjt. 66. § alapján:                                                                11.605  Ft 
a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete szerinti  
vezetői pótlékát  (250 %)                                                                                          50.000 Ft 
összesen                                                                                                                  227.400 Ft 
összegben állapítja meg. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a magasabb vezetői állás betöltésével kapcsolatos, szükséges 
intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

 
Felelős:        Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:    2012. december 01. 

 
 
 

kmft. 
 

 
 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november  
29-én - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

485/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
  
1.  Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a Hajdú-Bihar 

Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala, mint működést engedélyező hatóság 
kötelezésére - 2012. december 1-től a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat székhelyét 
módosítja és a 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 19. szám (hrsz.: 2808/2, területe 561 m2) 
alatti akadálymentesített épületébe helyezi át. 

 
A képviselő-testület e határozatának megfelelően az intézmény alapító okiratát - 
melléklet szerint - 2012. december 1-i hatállyal az alábbi módosításokkal fogadja el: 

 
A 2. „Székhelye” pont az alábbi szövegrészre módosul: 

                                                             „4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 19. szám”, 
A 10. „Alapvető szakágazata, száma, megnevezése” pont az alábbi szövegrésszel egészül 
ki: 

  „890442  Foglalkoztatást helyettesítő  
  támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú  
  közfoglalkoztatása”, 

A 17. „Az ingatlanok címe, helyrajzi száma” pont az alábbi szövegrészre módosul: 
                                               „4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 19. 

  2808/2. hrsz (alapterülete: 561 m2 ) 
     4080 Hajdúnánás, Nikodemusz I. u. 10.  

     3465. hrsz. (alapterülete: 1526 m2) 
     4080 Hajdúnánás, Nikodemusz I. u. 12. 
 3474. hrsz. (alapterülete: 536 m2)” 

 
2.  Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a Hajdú-Bihar 

Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala, mint működést engedélyező hatóság 
kötelezésére - a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló I/2000. (I. 7.) SzCsM. rendelet 2. számú 
melléklete, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. számú melléklete alapján a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde szakmai létszámát a családsegítés és a 
gyermekjóléti szolgáltatás területén további 1-1 fő álláshely (összesen 2 fő) 
kialakításával, 2012. december 1-től biztosítja. 

 A képviselő-testület az álláshelyek kialakításához szükséges pénzügyi fedezetet az 
intézmény 2013. évi költségvetésébe tervezetten biztosítja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a módosított alapító okiratban foglaltaknak 
az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatába történő beépítéséről, valamint a 
törzskönyvi nyilvántartás módosítására vonatkozó igény és az intézmény működési 
engedélyének módosítása iránti kérelmek benyújtásáról.  



2 
 

Felkéri a polgármestert, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi 
Bölcsőde intézményvezetője, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális 
és Gyámhivatala (4025 Debrecen, Erzsébet u. 25.) értesítéséről, valamint az álláshelyek 
biztosításához szükséges pénzügyi fedezet költségvetésben történő tervezéséről 
gondoskodjon. 

 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2012. december 10.  - az értesítésre 

 2012. december 15. - módosított alapító okirat beépítésére, módosítás iránti 
kérelmek benyújtására 

 2013. február 15. - a költségvetésben történő tervezésre 
 

 
 
 

kmft. 
 

 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november  
29-én - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

486/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-hajdúsági 

Szakképzés-szervezési Társulás munkájáról szóló beszámolót megismerte és 

azt elfogadja. 

 
Felelős:  - 
Határidő:  - 

 
 

 
kmft. 

 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 
 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november  
29-én - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

487/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatot 
megillető alapítói jogok gyakorlása körében elfogadja a Hajdú-Bihar Megyei 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (székhelye: 4029 Debrecen, Csapó utca 26. 
szám) Alapító Okiratának módosítására vonatkozó javaslatot a jelen határozat 
mellékletét képező, az Alapítvány Alapító Okiratának módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt, 2013. január 1. napjától hatályos szövege 
szerint.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány Alapító Okiratának 2013. január 1. napjával történő aláírására. 
 
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. november  
29-én - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

488/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy benyújtja 
pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában 
való részvételre. 
 
A képviselő-testület támogatja, hogy Kiss Benedek (szül: 1998. 07. 11.; an: Mester Irma; 
cím: 4080 Hajdúnánás, Reviczky u. 3. TT/4.) nyolcadik évfolyamos tanuló Hajdúnánás 
település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 
Tehetséggondozó Programjában. 
 
A képviselő-testület vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való 
részvétele idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) havi 5.000,- Ft 
ösztöndíjat nyújt. 
 
Az ösztöndíj összege a 2013. évi költségvetésében kerül betervezésre. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot – a határozattal együtt – határidőre a tanuló által 
első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg. 

 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. december 12. 
 
 
 
 
 

kmft. 
 

 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 
 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november  
29-én - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

489/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 61/2006.  
(III. 16.) számú Képviselő-testületi Határozatát hatályon kívül helyezi. 
 

2. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve a 
Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10.) 
igazgatójának a kérelmét, hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény 
csatlakozzon a Bocskai Korona elfogadóhelyekhez az intézménytől bérelt 
termek terembérleti díjainak fizetésekor 10% kedvezmény biztosítása 
mellett. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az intézmény igazgatóját, Tóth Imrét (4080 
Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10.) a képviselő-testület döntéséről értesítse. 

 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. december 10. – értesítésre  
 
 
 
 
 

kmft. 
 

 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november  
29-én - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

490/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma 
Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégium számára 
4.000 eFt póttámogatási keretösszeget biztosít a kiemelt munkavégzésért járó 
kereset-kiegészítés kifizetéséhez. 

 
A képviselő-testület a póttámogatási keretösszeget az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének intézménytámogatási céltartaléka terhére biztosítja. 

 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. december 10. 
 
 
 
 
 

kmft. 
 

 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 

  



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november  
29-én - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

491/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 105/2012. (II. 23.) 
Képviselő-testületi Határozat alapján az önkormányzati intézmények 
nyugdíjjogosultságot szerzett közalkalmazottjai számára biztosított többlet 
juttatásként 1.194 eFt támogatást biztosít a Bocskai István Általános Iskola, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
számára. 
 
A képviselő-testület az 1.194 eFt támogatást az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjon. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. december 15. 
 
 
 
 
 

kmft. 
 

 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november  
29-én - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

492/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 142/2011. (IV. 28.) 
számú Képviselő-testületi Határozat alapján szociális szolgáltatásokra 
megkötött ellátási szerződés alapján 5.000 eFt támogatást biztosít a 
Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) számára az 
önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Református Egyházközséget 
tájékoztassa, valamint gondoskodjon a támogatás átutalásáról.  
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. december 15. 
 
 
 
 

kmft. 
 

 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november  
29-én - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

493/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Hajdúnánási Református Egyházközség kérelmét megismerve hozzájárul ahhoz, 
hogy a Szociális Gondozási Központ tartós bentlakásos intézménnyé kerüljön 
átminősítésre.  

 
A képviselő-testület az ennek érdekében a 142/2011. (IV. 28.) számú Képviselő-
testületi Határozatával elfogadott, szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az 
idősek napközbeni ellátása, valamint az idősek átmeneti elhelyezése szociális 
szolgáltatásokra vonatkozó ellátási szerződést módosítja, és a melléklet szerint 
elfogadja azt.  

 
Felkéri a polgármestert a módosított feladat-ellátási szerződés aláírására és a 
Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2.) 
értesítésére.  

 

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. november  
29-én - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

494/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 
Hajdúböszörményi, Polgári Kistérségi Népegészségügyi Intézete, valamint a 
Kenézy Kórház tájékoztatására - a 2012. évi kötelező tüdőszűrési vizsgálatok 
elvégzését saját intézményével nem vállalja fel és egyelőre nem köt 
megállapodást a vizsgálatok elvégzésére. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a tüdőszűréssel kapcsolatos további 
információk birtokában új előterjesztés készítéséről gondoskodjon.  

 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester         
Határidő: 2013. február 28. 

 
 
 
 

kmft. 
 

 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 

 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november  
29-én - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

495/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 356/2012. (IX. 13.) 
számú Képviselő-testületi Határozatában hozott döntését, - mely szerint a 
bőrgyógyászati szakellátás működtetésére kötött vállalkozási szerződést 2012. 
október 31-i hatállyal megszünteti - módosítja azzal, hogy a megszüntetés 
hatályát 2013. január 31-re módosítja.  

 
2. A képviselő-testület döntésének megfelelően a 16693-2/2012. számú 

vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésének 2. pontja 
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban hivatkozott vállalkozási 
szerződést – Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
495/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozata alapján – közös 
megegyezéssel, 2013. január 31-ei hatállyal megszüntetik.” 

 
Felkéri a polgármestert, hogy 16693-2/2012. számú megszüntető okirat 
módosításáról, továbbá Dr. Kósa Ágnes és Dr. Páldeák László (4080 Hajdúnánás, 
Kossuth u. 10.) vállalkozás képviselőinek az értesítéséről és a szükséges 
intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

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

 
 

kmft. 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november  
29-én - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

496/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 430/2012. (X. 18.) 
számú Képviselő-testületi Határozatban foglalt szándékának megfelelően 
Józsiné Gimesi Andrea gyógytornásszal (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10. 
szám) egészségügyi vállalkozóval a melléklet szerinti ellátási szerződést 
megköti, és a vállalkozás részéről 2.168.000,- Ft összegű vagyoni biztosíték 
bankgarancia formájában történő biztosítását határozza meg, amennyiben a 
vállalkozás megfelel az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. 
évi CXXXII. törvény 2/C. § és 2/D. §-ban foglalt feltételeknek.  

 
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon Józsiné Gimesi Andrea (4080 
Hajdúnánás, Kossuth u. 10. szám) értesítéséről és felhatalmazza az ellátási 
szerződés megkötésére.  

 
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. november  
29-én - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

497/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. szám) 
pályázatot nyújtson be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 
falumegújításra és fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 
2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal 156/2012. (X. 5.) számú közlemény 1. célterületére az 
önkormányzat tulajdonát képező, Kendereskert elnevezésű, 0870. hrsz-ú ingatlanon 
a rendszeres látogathatóság biztosításának érdekében a meglévő istálló, illetve 
fogadóépület külső-és belső felújítására. 

 
A képviselő-testület a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft-vel a melléklet szerinti 
haszonkölcsön szerződést köt. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. (4080 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. szám) ügyvezetőjének értesítéséről gondoskodjon, 
valamint felhatalmazza a haszonkölcsön szerződés aláírására. 

 
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. november  
29-én - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

498/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 464/2012. (XI. 12.) 
számú Képviselő-testületi Határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 
A Képviselő-testületi Határozat első mondatából „a meglévő istálló, illetve 
lakóház épületének külső- és belső felújítására, illetve” szövegész törlésre 
kerül. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásáról, és a 
szükséges intézkedések, nyilatkozatok 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. november  
29-én - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

499/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. (Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. sz.) 
számára 1.316 eFt támogatást biztosít, a nyár folyamán a Városi Fürdőben 
szervezett programok kiadásaira. 
 
A képviselő-testület a támogatás összegét az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 

 Határidő: 2012. december 15. 
 
 
 
  

kmft. 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november  
29-én - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

500/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati 
vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011.  
(X. 25.) Önkormányzati Rendelet 10. § (7) bekezdés c) pontja alapján úgy 
dönt, hogy Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft-vel (Hajdúnánás, Köztársaság tér 
6. sz.) szemben fennálló, a 403/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi 
Határozat alapján 2012. október 31-ei hatállyal közös megegyezéssel 
megszüntetett, a Hajdúnánási Helyi Televízió által használt helyiségekre 
vonatkozó bérleti szerződésből eredő, mindösszesen bruttó 440.285,- Ft 
összegű követelését elengedi. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. december 15. 
 
 
 
  

kmft. 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november  
29-én - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

501/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Tánczos Gábor 
lovassági tábornok halálának 140. évfordulójára, a Helytörténeti Gyűjtemény (4080 
Hajdúnánás, Bocskai u. 13.) Bocskai utca felőli homlokzatára kerülő emléktáblát avat, 
amelyen az alábbi szöveg szerepel: 

 
TÁNCZOS GÁBOR 

(1872-1953) 
 

LOVASSÁGI TÁBORNOK 
EMLÉKÉRE, AKIT 

A KOMMUNISTA DIKTATÚRA BUDAPESTRŐL SZÁMŰZÖTT, 
 

1953. AUGUSZTUS 11-ÉN, 
HAJDÚNÁNÁSON HUNYT EL. 

 
VOLT BELGRÁDI, ATHÉNI, BUKARESTI KATONAI ATTASÉ, 

MAJD 1919 UTÁN KÜLÜGYMINISZTER. 
 

A TRIANONI TRAGÉDIÁT KÖVETŐEN 
MAGYARORSZÁG ÉRDEKEIT KÉPVISELTE 

A CSEHSZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMEGÁLLAPÍTÓ BIZOTTSÁGBAN. 
 

SZÜLETÉSÉNEK 140. ÉVFORDULÓJÁN 
ÁLLÍTTATTA HAJDÚNÁNÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 

 
2012. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjon. 

 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. december 5. 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 
 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november  
29-én - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

502/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a város első 
artézi kútja megfúrásának 85. évfordulója alkalmából a Szeles téri artézi kút déli oldalára 
kerülő emléktáblát avat, amelyen az alábbi szöveg szerepel: 

 
SZELES TÉRI KÚT 

 
A VÁROS ELSŐ ARTÉZI KÚTJA, 

MELYET 
 

1927. OKTÓBERÉBEN FÚRT 
 

JÓNA LÁSZLÓ KÚTMESTER ÉS 
ASZALÓS JÓZSEF GÉPKEZELŐ. 

 
A 17.6 0C –OS LÁGY, GYÖNGÉN SÓS IVÓVÍZ 

180 MÉTER MÉLYSÉGBŐL TÖR ELŐ. 
 

A FÚRÁS 85. ÉVFORDULÓJÁN ÁLLÍTTATTA 
HAJDÚNÁNÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
2012. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjon. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. december 5. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november  
29-én - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

503/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy az egykori Szeles 
téren, ismeretbővítés és tájékoztatás céljából, a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség kerítésének délkeleti sarkán - a 
tulajdonos előzetes hozzájárulásával - emléktábla avatására kerüljön sor, amelyen az alábbi 
szöveg szerepel: 

 
AZ EGYKORI  
SZELES TÉR 

 
NEVÉT SZELES, HUZATOS VOLTÁRÓL KAPTA. 

A HAJDÚK LESZÁLLÁSÁT KÖVETŐEN ERRE HÚZÓDOTT 
A VÁROS ÁRKÁNAK NEVEZETT ERŐDÍTÉS. 

 
ITT ÁLLT A DÉLI VÁROSKAPU. 

 
EZEN A TÉREN VÁRAKOZTAK MUNKÁRA 

AZ EGYKORI TALYIGÁSOK, 
AKIK A LAKOSSÁG ŐRLENI VALÓJÁT 

FUVAROZTÁK A CSIHA MALOMBA. 
 

ÁLLÍTTATTA HAJDÚNÁNÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
2012. 

 
 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjon. 

 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. december 5. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november  
29-én - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

504/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 394/2010. (XI. 25.)  
Képviselő-testületi Határozat alapján az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt-vel (1054 
Budapest, Báthori u. 3.) 2011. január 3-án kötött megbízási szerződés 1.3. pontja alapján 
az alábbi sikeres pályázatok után 13.085.855,- Ft + áfa, mindösszesen 16.619.036,- Ft 
sikerdíj kifizetését határozza el az ADITUS Zrt. részére: 
1. KEOP-4.9.0/11-2011-0192 „Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményének 
épületenergetikai felújítása” (3.281.200,- Ft + áfa, összesen 4.167.124,- Ft); 

2. ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0022 „Belterületi utak fejlesztése Hajdúnánáson”  
(8.285.985,- Ft + áfa, összesen 10.523.201,- Ft); 

3. KEOP-4.9.0/11-2011-0187 „Hajdúnánási Óvoda 8. sz. Óvoda intézményegység 
épületenergetikai felújítása” (1.518.670,- Ft + áfa, összesen 1.928.711,- Ft). 

 
A képviselő-testület a sikerdíj összegét a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) 
bekezdés d) pontja alapján az önkormányzati tulajdonú lakások értékesítéséből képződött, 
elkülönített számlán kezelt bevételekből biztosítja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a sikerdíj átutalásáról 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. november  
29-én - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

505/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 
közvilágítási berendezések aktív elemeinek üzemeltetésére, karbantartására 
kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatokat elbírálta.  
Megállapítja, hogy a pályázat érvényes és eredményes volt. 

 
Összességében legjobb ajánlatot tevő pályázó: 
 

MEZEI-VILL. Kft. 
(4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12. szám) 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot benyújtókat tájékoztassa az 
elbírálás eredményéről. 

 
Felelős:     Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2012. december 10. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november  
29-én - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

506/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében 
foglalt hatáskörében eljárva a tulajdonában lévő közvilágítási lámpatestek 
üzemeltetésére és karbantartására 2013. január 1-től 2014. december 31-ig a 
MEZEI-VILL. Kft-vel (4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12. szám) köt 
vállalkozási szerződést a pályázati eljárás eredményeként. 

  
 A vállalkozási díj összege:     4.848.800 Ft/ év + ÁFA 
 Az üzemzavar elhárítás ideje:   7 nap   
 
 Felkéri a polgármestert, hogy a MEZEI-VILL. Kft-vel (4100 Berettyóújfalu, 

Puskin u. 12. szám) kösse meg a vállalkozói szerződést. 
 
 Felelős:     Szólláth Tibor polgármester 
 Határidő:  2012. december 15. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november  
29-én - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

507/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és az 
arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet 
10. § (1) bekezdése b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy a 
124/2006. (VI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján a Kőrösi Csoma Sándor 
Gimnázium, és Szakközépiskola, Kollégium, valamint a Kereskedelmi és Hitelbank 
Csoportszolgáltató Központ Kft.-t (1051 Budapest, Vigadó tér 1.) között 2006. július 12-én 
kötött tartós helyiségbérleti - és használati szerződést 2012. december 1. napjától a 
határozat mellékletét képező szerződés szerint, a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalva elfogadja.  
 
A képviselő-testület a bérleti díj összegét 2012. évre 296.100,-Ft/hó + ÁFA összegben 
határozza meg.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Kereskedelmi és Hitelbank 
Csoportszolgáltató Központ Kft.-t (1051 Budapest, Vigadó tér 1. szám) értesítse, valamint 
felhatalmazza a szerződés módosításának aláírására. 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2012. december 1.             

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november  
29-én - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

508/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadát képező, 4080 
Hajdúnánás, Bocskai u. 30. szám alatti, 3600/7. hrsz-ú, „Kivett - tömbtelek” 
megnevezésű, 6731 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. december 14.  - az értesítésre 

 2013. január 31.  - az ingatlan társasházzá alakítására   
 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november  
29-én - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

509/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4080 Hajdúnánás, 
Bocskai u. 30. szám alatt lakók kérelmét megismerve úgy határoz, hogy az 
önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról 
szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet 10. § (4) bekezdése alapján 
pályázat útján történő bérbeadással hasznosítja a 4080 Hajdúnánás,        
Bocskai u. 30. szám épülete alatt található fedett parkolót 2013. január 1-től 5 
éves határozott időtartamra 1.000,-Ft+ÁFA/parkolóhely/hó bérleti díj 
meghatározásával. 
 
A pályázati felhívást az önkormányzat honlapján kell közzétenni. A pályázat 
megjelenési időpontjától a pályázat benyújtására legalább 15 napnak kell 
rendelkezésre állni. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy 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. november  
29-én - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

510/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról 
és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) 
Önkormányzati Rendelet 10. § (1) bekezdés b) pont bb.) alpontja alapján úgy 
határoz, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 1612/1. helyrajzi számú „kivett 
beépítetlen terület” művelési ágú, a valóságban gyepként használt 5586 m2 területű 
ingatlant pályázati eljárás keretében történő bérbeadás útján kívánja hasznosítani  
5 éves határozott időtartamra az alábbi feltételekkel:  
 
• A kiinduló licitár 2 Ft  + ÁFA/m2/év  
• A területet egészként és két részben is lehet pályázni 
 
A pályázati felhívást az önkormányzat honlapján kell közzétenni. A pályázat 
megjelenési időpontjától a pályázat benyújtására legalább 15 napnak kell 
rendelkezésre állni. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon, 
valamint érvényes pályázat esetén felhatalmazza a bérleti szerződések aláírására. 
 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2012. december 31.  – a pályázat megjelentetése 
  2013. január 31.  – a szerződések megkötése 
 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november  
29-én - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

511/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és az 
arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 30.) Önkormányzati 
Rendelettel módosított 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet 17. §-a alapján 
köszönettel elfogadja az alábbi magánszemélyek tulajdonában lévő, alábbiakban felsorolt 
zártkerti tulajdonrészeket, és azokat az önkormányzat üzleti vagyonába sorolja be. 
 
 Molnár Jánosné, 4080 Hajdúnánás, Gábor Áron u. 22. 
• 11315  hrsz, tulajdoni hányad: 113400/1227240 
• 11319  hrsz, tulajdoni hányad: 180/1260 
• 11371  hrsz, tulajdoni hányad: 180/1260 
• 11372  hrsz, tulajdoni hányad: 180/1260 
• 10090 hrsz, tulajdoni hányad: 180/1260 

 
Papp Sándorné, 4080 Hajdúnánás, Arany János u. 17/a. 
• 11315 hrsz, tulajdoni hányad: 113400/1227240 
• 11319 hrsz, tulajdoni hányad: 180/1260 
• 11371 hrsz, tulajdoni hányad: 180/1260 
• 11372 hrsz, tulajdoni hányad: 180/1260 
• 10090 hrsz, tulajdoni hányad: 180/1260 

 
Sebestyén Magdolna Katalin, 4080 Hajdúnánás, Kasza u. 24. 
• 11315 hrsz, tulajdoni hányad: 56700/1227240 
• 11319 hrsz, tulajdoni hányad: 90/1260 
• 11371 hrsz, tulajdoni hányad: 90/1260 
• 11372 hrsz, tulajdoni hányad: 90/1260 

 
Nagy Lászlóné, 4080 Hajdúnánás, Dobó István u. 50/a. 
• 10766 hrsz tulajdoni hányad: 2/4 

 
Katona Istvánné, 4080 Hajdúnánás, Szabadság u. 13. 
• 10766 hrsz tulajdoni hányad: 1/4 

 
Kéki Lajosné, 4080 Hajdúnánás, Munkások útja 7. 
• 10766 hrsz tulajdoni hányad: 1/4 

 
Dézsi Sándorné, 4080 Hajdúnánás, Eszlári u. 29. 
• 10614 hrsz tulajdoni hányad: 1/1 

 
Tímári László, 4080 Hajdúnánás, Petőfi u. 24. 
• 10315 hrsz tulajdoni hányad: 1/1 

 
 



2 
 
Felkéri a polgármestert, hogy fejezze ki a köszönetét az adományozóknak a város 
önkormányzata nevében, továbbá felkéri, hogy az ajándékozási szerződések elkészítéséről 
gondoskodjon, melyek aláírására felhatalmazza, valamint az ezekkel kapcsolatos további 
intézkedéseket tegye meg.  

 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:   2012. december  31.    –  köszönet kifejezése  

        2013. január 15.          –  ajándékozási szerződések elkészítése 
 
 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november  
29-én - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

512/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városi piacon 20 db 
fából készült elárusító pavilon elkészítését, a fedett rész oldalának ponyvával 
való borítását, valamint annak belső világításának elkészítését határozza el.  
 
A képviselő-testület a munkálatokra 7.835.500,- Ft keretösszeget biztosít az 
önkormányzat 2012. évi költségvetésében az önkormányzat szakfeladatain a 
felhalmozási előirányzatok maradványa terhére. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. december 31. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 
 
        



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november  
29-én - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

513/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 180/2011.  
(V. 13.) számú Képviselő-testületi Határozatát módosítja azzal, hogy a benyújtott, 
„Hajdúnánási Óvoda 8. sz. Óvoda intézményegység épületenergetikai felújítása” című 
KEOP–4.9.0/11-2011-0187 jelű pályázat adatai a támogatási döntés értelmében az alábbiak 
szerint megváltoznak:   

 
Teljes beruházási összege: 41.041.708,- Ft 
Teljes elszámolható beruházási összeg: 35.733.401,- Ft 
Támogatási összeg (85 %): 30.373.391,- Ft 
 
Az önerő összege:   5.360.010,- Ft 
+ Nem elszámolható beruházási költség:   5.308.307,- Ft 

Az Önkormányzat a pályázathoz szükséges önrész összegét, 5.360.010,- Ft, illetve a nem 
elszámolható beruházási költséget 5.308.307,- Ft összegben biztosítja. 
 
A képviselő-testület a mindösszesen 10.668.317,- Ft-ot a lakások és helyiségek bérletére, 
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. 
törvény 62. § (3) bekezdés d) pontja alapján az önkormányzati tulajdonú lakások 
értékesítéséből képződött, elkülönített számlán kezelt bevételekből biztosítja. 
 

 Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2012. november 29. 

 

 

kmft. 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november  
29-én - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

514/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 180/2011. (V. 13.) számú 
Képviselő-testületi Határozata alapján beadott, „Hajdúnánási Óvoda 8. sz. Óvoda 
intézményegység épületenergetikai felújítása” című KEOP–4.9.0/11-2011-0187 jelű 
pályázat támogatási döntéséről szóló tájékoztatót megismerte.  

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a „Hajdúnánási Óvoda 8. sz. Óvoda intézményegység 
épületenergetikai felújítása” című KEOP–4.9.0/11-2011-0187 jelű nyertes 
pályázat támogatási szerződésének aláírására, valamint felkéri, hogy a pályázat 
lebonyolításához szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2012. december 31. - támogatási szerződésének aláírására 
  folyamatos - szükséges intézkedések megtételére 
 
 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november  
29-én - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

515/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a VII. Hajdúvárosok Téli 
Torna Hajdúnánás Város Nagydíjáért utánpótlás tornát 100.000,-Ft összeggel 
támogatja. 
 
A képviselő-testület a 100.000,-Ft támogatási összeget az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület javasolja a polgármesternek, hogy a Somorjai László Városi 
Sportcsarnok vonatkozásában, továbbá a Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójának, 
hogy a Polgári utcai és az Iskola utcai telephelyek vonatkozásában, a tornára 
tekintettel tekintsenek el a bérleti díjtól.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések 
megtételéről gondoskodjon. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. december 05. 
 
 
 
 

 
kmft. 

 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november  
29-én - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

516/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 200.000,- Ft 
támogatást biztosít a Dr. Hegedűs Lóránt nyugalmazott református püspök 
Ady Endre kötetének megjelentetéséhez. 
 
A képviselő-testület a 200.000,- Ft támogatási összeget az önkormányzat 
2012. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. december 31. 
 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november  
29-én - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

517/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
      
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 
Hajdúnánás város Integrált Városfejlesztési Stratégiájáról és a város 
közbiztonsági helyzetéről 2012. december 19-én 18,00 órai kezdettel a Nánás 
Pro Cultura Nonprofit Kft. székhelyén (a korábbi Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központ színháztermében) közmeghallgatást tart. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a közmeghallgatás időpontjának, helyének és 
témájának a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 04.) Önkormányzati Rendelet 5. § (7) 
bekezdésben meghatározott módon történő közzétételéről gondoskodjon. 
 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. december 3. 
 
 
 

 

kmft. 
 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november  
29-én - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

518/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló, többször módosított 12/2005. (III. 15.) 
Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására 
megalkotott 13/2010. (IV. 26.) Önkormányzati Rendeletét módosítja az 
egyedülálló, 70 éven felüli hajdúnánási embereket megillető kedvezmény 
igénybevételének megkönnyítése érdekében.  

 
Felkéri a polgármestert, hogy a rendelet módosítás tervezetét készíttesse el és 
terjessze a képviselő-testület elé. 

 
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. november  
29-én - csütörtökön - du. 12,10 órai kezdettel megtartott  zárt  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

519/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által 
alapított kitüntető díj és díszpolgári cím adományozásáról szóló 25/2011.  
(X. 25.) Önkormányzati Rendelete alapján a „Hajdúnánás Városáért” 
kitüntető díjat, a város hírnevét öregbítő, maradandó értéket felmutató 
nótaénekesi tevékenységének elismeréseként Lente Lajos (4024 Debrecen, 
Vígkedvű Mihály u. 14. szám) részére adományozza. 
  
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a város napi ünnepség 
keretében, ünnepélyes keretek között gondoskodjon a díj átadásáról és az 
ehhez előzetesen szükséges intézkedések megtételéről. 
 

 Felelős:      Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2012. december 12. 
 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november  
29-én - csütörtökön - du. 12,10 órai kezdettel megtartott  zárt  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

520/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által 
alapított kitüntető díj és díszpolgári cím adományozásáról szóló 25/2011.  
(X. 25.) Önkormányzati Rendelete alapján a „Hajdúnánás Város 
Díszpolgára” címet Csiha Győző részére posztumusz adományozza, aki a 
Magyarország Európai Uniós csatlakozásakor Hajdúnánás hozományaként is 
megjelölt Csiha Malom építtetése révén, kiemelkedően jelentős, országos 
viszonylatban is elismert munkát végzett.  

 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a város napi ünnepség 
keretében, ünnepélyes keretek között gondoskodjon a díszpolgári cím 
átadásáról és az ehhez előzetesen szükséges intézkedések megtételéről. 

 
Felelős:      Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2012. december 12. 

 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november  
29-én - csütörtökön - du. 12,10 órai kezdettel megtartott  zárt  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

521/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városi kitüntető 
díjakról és elismerő címről szóló 27/2011. (XI. 30.) Önkormányzati Rendelet 
alapján: 

 
a Kabay János Közegészségügyi Díjat a Hajdúnánás város lakossága 
egészségének megóvása, gyógyítása érdekében, magas fokú szakmai tudással 
végzett fogszakorvosi tevékenységének elismeréseként Bódiné Dr. Matuz 
Mária (4080 Hajdúnánás, Ady Endre krt. 26. szám), 

 
részére adományozza.  

 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a város napi ünnepség 
keretében, ünnepélyes keretek között gondoskodjon a díj átadásáról és az 
ehhez előzetesen szükséges intézkedések megtételéről. 

 
Felelős:      Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2012. december 12. 
 
 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november  
29-én - csütörtökön - du. 12,10 órai kezdettel megtartott  zárt  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

522/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városi kitüntető 
díjakról és elismerő címről szóló 27/2011. (XI. 30.) Önkormányzati Rendelet 
alapján: 

 
a Csiha Győző Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi Díjat a Hajdúnánás 
város mezőgazdaságán belül, kiemelkedő eredményeket felmutató termelő 
tevékenységének elismeréseként Nyakas András  (4080 Hajdúnánás, 
Fürjhalom tanya 0824/6. hrsz.)  
 
részére adományozza.  

 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a város napi ünnepség 
keretében, ünnepélyes keretek között gondoskodjon a díj átadásáról és az 
ehhez előzetesen szükséges intézkedések megtételéről. 

 
Felelős:      Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2012. december 12. 
 
 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november  
29-én - csütörtökön - du. 12,10 órai kezdettel megtartott  zárt  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

523/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 
képező Hajdúnánás, Mártírok u. 5. fszt. 3. szám alatti, 51 m2, 2 szobás, 
összkomfortos lakást - 6 hónapos időtartamra - szociális jelleggel 
  
 elsősorban Nagy Zoltán és Nagyné Fitos Petra Hajdúnánás, Köztársaság tér  

2-3/A. III/1. szám alatti, 
 másodsorban Pál Lászlóné Hajdúnánás, Tanya 251. 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. december 28. 
 
 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november  
29-én - csütörtökön - du. 12,10 órai kezdettel megtartott  zárt  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

524/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 
képező Hajdúnánás, Dorogi u. 3. 5. ajtószám alatti, 51 m2-es, 1 szobás, 
komfortnélküli lakást - 6 hónapos időtartamra - szociális jelleggel 
  

elsősorban Harsányi Margit és Zsíros Imre Hajdúnánás, Dorogi u. 10. IV/11. 
szám alatti, 
másodsorban Kéki Zsolt és Kékiné Hesz Zsuzsanna 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. december 28.  

 
 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november  
29-én - csütörtökön - du. 12,10 órai kezdettel megtartott  zárt  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

525/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 
képező Hajdúnánás, Irányi u. 1. I/14. szám alatti, 72 m2-es, 3 szobás, összkomfortos 
lakást - 6 hónapos időtartamra - szociális jelleggel 
  
 Seres Zsigmondné és Seres Zsigmond Hajdúnánás, Kéky Lajos u. 4. 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. december 28. 
 
 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november  
29-én - csütörtökön - du. 12,10 órai kezdettel megtartott  zárt  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

526/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Nábrádi Lászlóné részére a 
Hajdúnánás, Szeles tér 1. III/10. szám alatti, 56 m2-es, 2 szobás, komfortos, önkormányzati 
tulajdonú bérlakásra a 14406/2004. iktatószámú lakásbérleti jogviszony visszaállításával a 
polgármester két éves időtartamra, 2006. október 31-ig bérleti jogot biztosított szociális 
jelleggel, melyet a 283/2006. (XII. 14.) Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2009. 
október 31-ig, majd a 360/2009. (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, Szeles tér 1. III/10. szám 
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 - nem hosszabbítja meg. 

 
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. december 17. 
 
 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november  
29-én - csütörtökön - du. 12,10 órai kezdettel megtartott  zárt  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

527/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pálóczi István a Hajdúnánás, 
Hunyadi u. 7. 2. ajtószám alatti, 44 m2-es, 1 szobás, komfortos, önkormányzati tulajdonú 
bérlakást a 230/2003. (X. 09.) számú Képviselő-testületi Határozattal három éves 
időtartamra, 2006. október 31-ig, szociális jelleggel utalta ki, melyet a 284/2006. (XII. 14.) 
számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2009. október 31-ig, majd a 316/2009. 
(X. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2012. október 31-ig 
meghosszabbított. Az összesen kilenc éves határozott időre bérbe adott, az önkormányzat 
tulajdonát képező, Hajdúnánás, Hunyadi u. 7. 2. ajtószám alatti, 44 m2-es, 1 szobás, 
komfortos lakás szociális jelleggel történő bérbeadását az önkormányzati tulajdonú lakások 
és helyiségek bérbeadásának szabályairól 6/2012. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet 7. § 
(1)-(6) bekezdései alapján - a szerződés lejártát követően - 3 évvel, 2015. október 31-ig 
meghosszabbítja. 
 
A meghosszabbítás idejére az Ör. 14. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések 
(díjkedvezmények) nem alkalmazhatók, így a bérlő teljes összegű lakbért köteles fizetni. 
 
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. december 17. 

 
 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november  
29-én - csütörtökön - du. 12,10 órai kezdettel megtartott  zárt  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

528/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Gáll Sándorné a Hajdúnánás, 
Bocskai u. 65. 6. ajtószám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakást a 199/1994. (XII. 08.) 
számú Képviselő-testületi Határozattal két éves időtartamra, 1996. december 15-ig, 
szociális jelleggel kapta meg, melyet a 208/1996. (XII. 30.) számú Képviselő-testületi 
Határozat öt évvel, 2001. december 15-ig, ezt követően a 18/2002. (I. 24.) számú 
Képviselő-testületi Határozat két évvel, 2003. december 15-ig, majd a 17/2004. (I. 22.) 
számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2006. december 15-ig, továbbá a 
40/2007. (I. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2009. december 15-ig, 
illetve a 391/2009. (XII. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2012. 
december 15-ig meghosszabbított. Az összesen tizennyolc éves határozott időre bérbe 
adott, és a 2005. április 1-jei lakáscsere folytán, az önkormányzat tulajdonát képező, 
Hajdúnánás, Bocskai u. 55. 5. 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 - 3 évvel, 2015. december 15-ig 
meghosszabbítja. 
 
A meghosszabbítás idejére az Ör. 14. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések 
(díjkedvezmények) nem alkalmazhatók, így a bérlő teljes összegű lakbért köteles fizetni. 
 
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. december 17. 
 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november  
29-én - csütörtökön - du. 12,10 órai kezdettel megtartott  zárt  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

529/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete özv. Kócsi Miklósné a Hajdúnánás, 
Csokonai u. 2. 3. ajtószám alatti, 15 m2-es (közös előszoba), 1 szobás, komfortnélküli, 
önkormányzati tulajdonú bérlakást a 206/2007. (V. 30.) számú Képviselő-testületi 
Határozattal egy éves időtartamra, 2008. június 15-ig, szociális jelleggel kapta meg, melyet 
a 252/2008. (VI. 30.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2011. június 15-ig, 
továbbá a 268/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat egy évvel, 2012. június 
15-ig, illetve a 286/2012. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat három és fél 
hónappal, 2012. szeptember 30-ig, majd a 375/2012. (IX. 13.) számú Képviselő-testületi 
Határozat két és fél hónappal, 2012. december 15-ig meghosszabbított. Az összesen öt év 
és hat hónapos határozott időre bérbe adott - a 199/2008. (V. 22.) számú Képviselő-
testületi Határozat alapján - az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Bocskai u. 
98. I/10. szám alatti, 37 m2-es, 1 szobás, komfortos lakás szociális jelleggel történő 
bérbeadását az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól 
szóló 6/2012. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet 7. § (1)-(6) bekezdései alapján - a 
szerződés lejártát követően - 6 hónappal, 2013. június 15-ig meghosszabbítja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek 
bérbeadásának szabályairól szóló 6/2012. (II. 29.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak 
szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről. 
 
Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:   2012. december 17. 
 
 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 
    


