
K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december     

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

537/2012. (XII. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a köznevelési feladatot ellátó 
egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló      
2012. évi CLXXXVIII. Törvény 13. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint 
megállapodást köt a  Klebersberg Intézményfenntartó Központtal (Budapest, Szalay u. 
10-14. szám) az önkormányzat fenntartásában működő Kőrösi Csoma Sándor 
Gimnázium, Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégium (Hajdúnánás, Bocskai u. 29. 
szám) és Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10.) köznevelési 
intézmények és fenntartói feladatok ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon, valamint 
foglalkoztatotti létszám átadására az alábbiak szerint:  

1.) Az önkormányzati fenntartó tulajdonában lévő Bocskai István Általános Iskola, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
(Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. szám), Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, 
Szakképző Iskola és Kollégium (Hajdúnánás, Bocskai u. 29. szám) - a szakképzésről 
szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 5. § (1)-(4) bekezdései szerinti szakképző iskola 
kivételével - feladatellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon - ideértve a 
taneszközöket, továbbá az intézményben lévő egyéb eszközöket, felszereléseket              
- a megállapodás alapjául szolgáló leltár szerint a Központ ingyenes használatába 
kerül 2013. január 1-jén mindaddig, amíg a köznevelési feladat Központ részéről 
történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik.  

2.)  Az önkormányzati fenntartó tulajdonában lévő Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, 
Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégium (Hajdúnánás, Bocskai u. 29. szám) 
köznevelési intézménynek a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 5. § 
(1)-(4) bekezdései szerinti szakképző iskolai feladatellátását szolgáló ingatlan és ingó 
vagyon - ideértve a taneszközöket, továbbá az intézményben lévő egyéb eszközöket, 
felszereléseket - a megállapodás alapjául szolgáló leltár szerint a Központ ingyenes 

vagyonkezelésébe kerül 2013. január 1-jén mindaddig, amíg a köznevelési feladat 
Központ részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik.  

3.) 2013. január 1-től a Klebersberg Intézményfenntartó Központ (Budapest, Szalay u.    
10-14. szám) részére az alábbi foglalkoztatotti létszámot adja át:   

Az átadott álláshelyek száma:         288 fő 

Ebből: szakmai létszám:                269 fő 

           funkcionális létszám:                  19 fő 

  Üres álláshely:                 12 fő 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás, és teljességi 
nyilatkozat aláírására. 

 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. december     

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

538/2012. (XII. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szociális Iroda és 
Városi Gyámhivatal irodájának ügyfélfogadása 2012. december 17. napjától 2012. 
december 28. napjáig szünetel. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy határozat végrehajtásához szükséges intézkedések 
megtételéről gondoskodjon. 
 
 
Felelős:  Dr. Kiss Imre jegyző 
Határidő: 2012. december 14. 

 
 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 

     jegyző 
 


