
K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február             
27-én – szerdán– de. 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának II/A. pontjában a 
hivatali létszámot az alábbiak szerint módosítja:  
 

 

 
Szakfeladat megnevezése 

Polgármesteri 
Hivatal 

szakfeladatain 
foglalkoztatva 

Önkormányzat 
szakfeladatain 
foglalkoztatva 

Összesen/ 
jogviszony jellege 

Önkormányzati jogalkotás 7  7 fő köztisztviselő 

Önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége 21 

 
 

19 fő, ebből: 
15 fő köztisztviselő, 
6 fő munka 
törvénykönyves 

Adó, illeték kiszabása, 
beszedése, adóellenőrzés 
 

7  7 fő köztisztviselő 

Költségvetés végrehajtása, 
kifizetések ellenőrzése 

10  10 fő köztisztviselő 

 
Pályázat- és 
támogatáskezelés, ellenőrzés 

 
7 

 
3 

10 fő, ebből: 
7 fő köztisztviselő, 
1 fő közalkalmazott, 
2 fő munka 
törvénykönyves 

Város és községgazdálkodási 
szolgáltatások 

8 
 

 
7 fő köztisztviselő, 
1 fő közszolgálati 
ügykezelő 

Sportlétesítmények 
működtetése és fejlesztése 

 2 2 fő közalkalmazott 

Közterület rendjének 
fenntartása 

2 
 

 2 fő köztisztviselő 

Bűnmegelőzés (mezei 
őrszolgálat)  9 9 fő közalkalmazott 

 
Egyéb veszélyes hulladék 
begyűjtése, szállítása 1  

1 fő munka 
törvénykönyves 

ÖSSZESEN: 63 14 

55 fő köztisztviselő, 
1 fő közszolgálati 
ügykezelő, 
12 fő 
közalkalmazott, 
7 fő munka 
törvénykönyves 

ÖSSZESEN:                                                                                                    77 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. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 
2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendeletben a személyi 
és dologi előirányzatok módosításának előkészítéséről és a rendelet-tervezet testület elé 
terjesztéséről gondoskodjon.  
 
 
Felelős:  Dr. Kiss Imre jegyző, Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2013. február 28. -  a megismertetésre 
  2013. június 30.   - előterjesztésre 
      
 
 
 

kmft. 
 
 
 

 
                    Dr. Kiss Imre 
                     jegyző 



 

 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február             
27-én – szerdán– de. 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

99/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. §-ának (1) bekezdése, és az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 14. § (2)-(3) bekezdése alapján e határozat melléklete szerint 
Hajdúnánás Polgármesteri Hivatal megszüntető okiratát elfogadja. 
 
Felkéri a polgármestert a Hajdúnánási Polgármesteri Hivatal 
megszüntetéséből adódó szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. február 28. 
      
 
 

kmft. 
 
 
 

 
 Szólláth Tibor                 Dr. Kiss Imre 
  polgármester                 jegyző 



 

 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február             
27-én – szerdán– de. 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

100/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 81. §                                
(1) bekezdésében foglaltakra tekintettel közös önkormányzati hivatalt hoz 
létre Folyás, Újtikos és Tiszagyulaháza községek önkormányzataival                   
2013. március 1-i hatállyal. 
 
A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és a 
működtetéséről szóló megállapodást a határozat mellékletében szereplő 
tartalommal elfogadja. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megállapodást Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat képviseletében írja alá. 
 
 
Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. február 28. 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

 
 Szólláth Tibor                 Dr. Kiss Imre 
  polgármester                 jegyző 



 

 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február             
27-én – szerdán– de. 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

101/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 81. §                                
(1) bekezdésében foglaltakra tekintettel közös önkormányzati hivatalt hoz 
létre Folyás, Újtikos és Tiszagyulaháza községek önkormányzataival                   
2013. március 1-i hatállyal. 
 
A képviselő-testület a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal alapító 
okiratát a melléklet szerint elfogadja. 
 
Felkéri a polgármestert a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 
alapításából adódó szükséges intézkedések megtételére. Felkéri a 
polgármestert, hogy a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 
működéséhez szükséges, a hatáskörébe tartozó intézkedéseket tegye meg, 
valamint a működés alapjául szolgáló további előterjesztések megtételéről 
gondoskodjon.  
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2013. február 28.  - intézkedések megtételére 
 2013. március 30.  - előterjesztések készítésére 
      
 
 
 

kmft. 
 
 
 

 
 Szólláth Tibor                 Dr. Kiss Imre 
  polgármester                 jegyző 



 

 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február             
27-én – szerdán– de. 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

102/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal (1055 Budapest, Szalay u. 10-14. szám) az 537/2012. (XII. 12.) számú  
Képviselő-testületi Határozat alapján megkötött megállapodás alábbi mellékleteit a jelen 
határozat mellékletei szerint elfogadja: 
− 3. melléklet: A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához kapcsolódó tárgyi 

eszközök 
− 5. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői 

feladatok ellátásához kapcsolódó tárgyi eszközök 
− 9. melléklet: A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához kapcsolódó, 

átadásra kerülő infokommunikációs eszközök, szerzői jogvédelem alá eső termékek 
− 10. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői 

feladatok ellátásához kapcsolódó, átadásra kerülő infokommunikációs eszközök, 
szerzői jogvédelem alá eső termékek 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1055 Budapest, 
Szalay u. 10-14. szám) értesítéséről gondoskodjon, valamint felhatalmazza a mellékletek 
aláírására. 
 
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 2013. február             
27-én – szerdán– de. 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

103/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal (1055 Budapest, Szalay u. 10-14. szám) a 19/2013. (I. 24.) számú Képviselő-
testületi Határozat alapján megkötött használati szerződés alábbi mellékleteit a jelen 
határozat mellékletei szerint elfogadja: 
 
a) Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és  

Egységes Pedagógiai Szakszolgálathoz kapcsolódóan: 
− 11. melléklet: A köznevelési intézmény szakmai feladatellátásához  

kapcsolódó tárgyi eszközök 
− 12. melléklet: A köznevelési intézménnyel összefüggő fenntartói/működtetői feladatok 

ellátásához kapcsolódó tárgyi eszközök 
− 13. melléklet: A köznevelési intézmény szakmai feladatellátásához  

kapcsolódó, átadásra kerülő infokommunikációs eszközök, szerzői jogvédelem alá eső 
termékek 

− 14. melléklet: A köznevelési intézménnyel összefüggő fenntartói/működtetői feladatok 
ellátásához kapcsolódó, átadásra kerülő infokommunikációs eszközök, szerzői 
jogvédelem alá eső termékek 
 

b) Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző Iskola és  
Kollégiumhoz kapcsolódóan:  

− 15. melléklet: A köznevelési intézmény szakmai feladatellátásához  
kapcsolódó tárgyi eszközök 

− 16. melléklet: A köznevelési intézménnyel összefüggő fenntartói/működtetői feladatok 
ellátásához kacsolódó tárgyi eszközök 

− 17. melléklet: A köznevelési intézmény szakmai feladatellátásához  
kapcsolódó, átadásra kerülő infokommunikációs eszközök, szerzői jogvédelem alá eső 
termékek 

− 18. melléklet: A köznevelési intézménnyel összefüggő fenntartói/működtetői feladatok 
ellátásához kapcsolódó, átadásra kerülő infokommunikációs eszközök, szerzői 
jogvédelem alá eső termékek 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1055 Budapest, 
Szalay u. 10-14. szám) értesítéséről gondoskodjon, valamint felhatalmazza a mellékletek 
aláírására. 
 
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 2013. február             
27-én – szerdán– de. 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

104/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal (1055 Budapest, Szalay u. 10-14. szám) a 20/2013. (I. 24.) számú Képviselő-
testületi Határozat alapján megkötött vagyonkezelési szerződés alábbi mellékleteit a jelen 
határozat mellékletei szerint elfogadja: 
− 4. melléklet: A köznevelési intézmény szakmai feladatellátásához  

kapcsolódó tárgyi eszközök 
− 5. melléklet: A köznevelési intézménnyel összefüggő fenntartói/működtetői feladatok 

ellátásához kacsolódó tárgyi eszközök 
− 6. melléklet: A köznevelési intézmény szakmai feladatellátásához  

kapcsolódó, átadásra kerülő infokommunikációs eszközök, szerzői jogvédelem alá eső 
termékek 

− 7. melléklet: A köznevelési intézménnyel összefüggő fenntartói/működtetői feladatok 
ellátásához kapcsolódó, átadásra kerülő infokommunikációs eszközök, szerzői 
jogvédelem alá eső termékek 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1055 Budapest, 
Szalay u. 10-14. szám) értesítéséről gondoskodjon, valamint felhatalmazza a mellékletek 
aláírására. 
 
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 2013. február             
27-én – szerdán– de. 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

105/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot 
kíván benyújtani a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt „Funkcióbővítő integrált 
települési fejlesztések” tárgyú, ÉAOP-5.1.1/D-12 kódszámú pályázati felhívásra 
494 000 000 Ft összköltségvetéssel az alábbi projekttervek megvalósítására: 

 
Városi funkció keretében: 

 
� A Fürdő utca a Bányász Üdülő és Étteremtől kezdődő szakasza a Kempingig 

teljes egészében megújul. Az útszakasz átvezetése új burkolatot kap. Az út menti 
járdaszakaszok díszburkolatra cserélése, zöldfelületek megújítása történik meg. 
A Fürdő nyári bejáratának tengelyében egy közel 4000 m2-es tér kerül 
kialakításra.  

 
� Parkolók kialakítása a Kemping és az azt érintő területeken, a Városi Sportpálya 

hátsó bejáratának megnyitásával. 
 

� A jelenleg Hajdúnánási Gyógyfürdő bejárat előtt meglévő ideiglenes 
buszmegálló kerül áthelyezésre és kiépítésre a vízmű terület utáni helyszínre.  

 
Közösségi funkció keretében: 

 
� A közösségi téren egy szabadtéri kisszínpad kerül tervezésre, mely alkalmas 

folyamatos kisebb előadások, rendezvények, figyelemfelkeltő események 
lebonyolítására.  

 
Gazdasági funkció keretében: 
 
� A projekt keretében a Városi Sportpálya bejáratához egy gyalogos bejárat kerül 

kialakításra egybeépítve egy kávézó és egyéb szolgáltatást biztosító épülettel, 
mely a későbbiek során tovább bővíthető.  

 
A képviselő-testület úgy határoz, hogy a pályázatot konzorcium keretében kívánja 
benyújtani és megvalósítani a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft-vel (4080 
Hajdúnánás, Kossuth u. 22.). 

 
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a projekt összköltségéből Hajdúnánás 
Városi Önkormányzatot 340 000 000 Ft terheli.  

 
A képviselő-testület a projekt összköltségéből ráeső költségek fedezetét 100 %-os 
támogatási forrásból biztosítja. 

 
 
 



 

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

„Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések” tárgyú, ÉAOP-5.1.1/D-12 kódszámú 
pályázat kapcsán megkötendő, mellékelt „KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
MEGÁLLAPODÁS Pályázat benyújtására”-t jóváhagyja. 

 
A képviselő-testület vállalja, hogy a konzorcium vezetője Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat legyen. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásáról, és a 
szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételéről gondoskodjon. 

 
Felhatalmazza a polgármestert a „KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
MEGÁLLAPODÁS Pályázat benyújtására” aláírására, és felkéri, hogy a határozatban 
foglaltakról a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft-t (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 
22.) értesítse. 

 
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 2013. február             
27-én – szerdán– de. 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

106/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

I. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és 
az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati 
Rendelet 3. § alapján úgy határoz, hogy a hajdúnánási 3700/3 helyrajzi számú, kivett 
telephely megnevezésű, 2427 m2 alapterületű ingatlan megvásárlásának költségét, 
bruttó 2.603.500,- Ft-ot az önkormányzat 2013. évi költségvetésének felhalmozási 
tartaléka terhére biztosítja. 

 
II. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és 

az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati 
Rendelet 3. § alapján úgy határoz, hogy vételi ajánlatot kíván tenni a 
tulajdonostársaknak a hajdúnánási 3700/2 helyrajzi számú, kivett ipartelep 
megnevezésű, 2482 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogának megszerzésére. A 
képviselő-testület az ajánlattételi összeget maximum 2.000.000,-Ft keretösszegben 
állapítja meg, melyet az önkormányzat 2013. évi költségvetésének felhalmozási 
tartaléka terhére biztosít. 

 
III. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és 

az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati 
Rendelet 3. § alapján úgy határoz, hogy zártkerti ingatlanok vásárlására tervezett 
összeget 1.300.000,-Ft keretösszegben állapítja meg, melyet az önkormányzat 2013. 
évi költségvetésének felhalmozási tartaléka terhére biztosít. 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ingatlan vásárlás céljára összesen              
6.000.000,- Ft keretösszeget biztosít az önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
felhalmozási tartaléka terhére, a megvásárolt ingatlanokat az önkormányzat üzleti 
vagyonába sorolja be. 
 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint felhatalmazza az 
ajánlattételre, illetve az adásvételi szerződések megkötésére. 
 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2013. április 1.  – ajánlattétel 
 2013. május 31.   – szerződések megkötése 
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