
K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 
9-én – csütörtökön – du. 17,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

210/2013. (V. 09.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja alapján a Bíráló Bizottság véleményének 
figyelembevételével a Közbeszerzési Szabályzat IX. fejezetének 1. pontja szerint 
az„Óvodafejlesztés Hajdúnánáson”elnevezésű projekt keretében felnőttképzés megtartása 
tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntését, mint döntéshozó, az alábbiak szerint hozza 
meg: 

 
I.) 

1) Learning Innovation Kft. (székhelye: 1039 Budapest, Királyok útja 98.) ajánlattevő 
ajánlata érvényes. 

 
2) ERUDUTIO Oktatási Zrt. (székhelye: 1055 Budapest, Honvéd tér 10/A. I. em.3.) 

ajánlattevő ajánlata érvényes. 
 

3) M-STÚDIUM Kft. (székhelye: 7370 Sásd, Nagyvárad u. 17.) ajánlattevő ajánlata 
érvényes. 

 
II.) Az „Óvodafejlesztés Hajdúnánáson””elnevezésű projekt keretében felnőttképzés 
megtartása tárgyú közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja. 

 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések elvégzésére. 

 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2013. május 10. 

 
 
 

kmft. 
 
 

     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



 

 

 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 
9-én – csütörtökön – du. 17,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

211/2013. (V. 09.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Óvodafejlesztés 
Hajdúnánáson”elnevezésű projekt keretében felnőttképzés megtartása tárgyú 
közbeszerzési eljárást lezáró döntését, a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzata IX. fejezet 1. pontja alapján, mint döntéshozó, az alábbiak szerint hozza 
meg: 
 
A képviselő-testület a fenti közbeszerzési eljárás nyertesévé a Learning Innovation Kft. 
(székhelye: 1039 Budapest, Királyok útja 98.) nyilvánítja, mivel az említett ajánlattevő 
ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban 
meghatározottaknak és az ajánlattevő az árlejtés során a legalacsonyabb ellenszolgáltatást 
ajánlotta. Az ajánlati ár a projektet támogató döntés alapján a megvalósításra nyújtott 
támogatás nettó 15.040.000,- Ft-os kertén belül van. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse, valamint, hogy az 
eljárás nyertesével a szerződés megkötéséről intézkedjen.  
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. május 10. - az ajánlattevők értesítése a döntésről 
 2013. május 23. - a szerződés megkötése a nyertes ajánlattevővel 

 
 
 

kmft. 
 
 

     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 



 

 

 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 
9-én – csütörtökön – du. 17,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

212/2013. (V. 09.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve a Bocskai István 
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat (4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. szám) intézményi átszervezésére 
vonatkozó, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hajdúnánási Tankerülete által 
elkészített tájékoztató anyagot, támogatja azt, hogy a pedagógiai szakszolgálati 
feladatellátás a létrejövő Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményén 
belül valósuljon meg, melyből következően két intézmény, illetve tagintézmény jön létre: 
 

− Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
− Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúnánási Tagintézménye 

 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Hajdúnánási Tankerületének (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) 
igazgatóját értesítse. 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 

kmft. 
 
 

     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 



 

 

 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 
9-én – csütörtökön – du. 17,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

213/2013. (V. 09.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve a Kőrösi Csoma 
Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégium (4080 Hajdúnánás, 
Bocskai u. 29. szám) intézményi átalakítására vonatkozó, a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete által elkészített szakképzési 
koncepciót, támogatja a középfokú intézmény szétválasztását Kőrösi Csoma Sándor 
Gimnázium és Kollégiumra, valamint Csiha Győző Szakképző Iskolára. 
  
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Debreceni Tankerületének (4026 Debrecen, Kálvin tér 11. szám) igazgatóját 
értesítse. 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 

kmft. 
 
 

     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 



 

 

 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 
9-én – csütörtökön – du. 17,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

214/2013. (V. 09.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve a Kőrösi Csoma 
Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégium (4080 Hajdúnánás, 
Bocskai u. 29. szám) intézményi átalakítására vonatkozó, a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete által elkészített szakképzési 
koncepciót, támogatja az Észak-hajdúsági Szakképző Iskola létrehozását.  
  
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Debreceni Tankerületének (4026 Debrecen, Kálvin tér 11. szám) igazgatóját 
értesítse. 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 

kmft. 
 
 

     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 



 

 

 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 
9-én – csütörtökön – du. 17,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

215/2013. (V. 09.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete által elkészített szakképzési 
koncepciót, azzal a kéréssel fordul a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnökéhez, 
hogy az Észak-hajdúsági Szakképző Iskola létrehozását megelőzően legyen tekintettel a 
Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégium (4080 
Hajdúnánás, Bocskai u. 29. szám) közel 400 éves múltjára, illetve arra, hogy az intézmény 
1952 óta viseli Kőrösi Csoma Sándor nevét. 
 
A gimnáziumban folyó kiváló szakmai munkának köszönhetően, országos viszonylatban is 
kiemelkedően jó a diákok továbbtanulási aránya, az országos kompetencia-mérésen elért 
eredményeik és a különböző (helyi, országos) szinten nyújtott ösztöndíjban való 
részesülésük mértéke. A képviselő-testület fontosnak és hasznosnak tartja az integrált 
szakképző iskolák létrehozását, továbbra is támogatja a városban folyó magas színvonalú 
szakképzést. Emellett szükségesnek tartja azt, hogy a hajdúnánási gimnázium 
megőrizhesse szakmai önállóságát, Kőrösi Csoma Sándor nevét, szellemét és ezáltal 
tovább erősíthesse az országban működő gimnáziumok rangsorában elfoglalt pozícióját. 
 
A képviselő-testület támogatja a középfokú intézmény integráció előtti szétválasztását 
Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium és Kollégiumra, valamint Csiha Győző Szakképző 
Iskolára, továbbá támogatja az Észak-hajdúsági Szakképző Iskola létrehozását azzal, hogy 
a Csiha Győző intézmény névhasználatában kerüljön feltüntetésre a „Szakközépiskola” 
elnevezés is.  
 
A képviselő-testület javasolja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnökének, hogy 
az átszervezés során vegye figyelembe a felmenő rendszer biztosítását a meglévő 
osztályok, csoportok és az őket tanító pedagógusok tekintetében. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Debreceni Tankerületének (4026 Debrecen, Kálvin tér 11. szám) igazgatóját 
értesítse. 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

kmft. 
 
 

     Dr. Kiss Imre 



 

 

     jegyző 
K i v o n a t 

 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 
9-én – csütörtökön – du. 17,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

216/2013. (V. 09.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 152/2012. (III. 29.) számú 
Képviselő-testületi Határozat alapján 2.365.300,- Ft támogatást biztosít a Hajdúnánási 
Református Egyházközség számára, az önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
általános tartaléka terhére, tekintettel arra, hogy az ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-009 
kódszámú „Kapacitásbővítés és épületkorszerűsítés a Hajdúnánási Református 
Óvodában” című pályázatukat elutasították. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Hajdúnánási Református Egyházközséget 
(4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) tájékoztassa, valamint gondoskodjon a támogatás 
átutalásáról. 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. május 15. 

 
 

kmft. 
 
 

     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 



 

 

 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 
9-én – csütörtökön – du. 17,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

217/2013. (V. 09.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. 
(X. 25.) számú Önkormányzati Rendelet 10. § alapján, a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Versenytárgyalási Szabályzatának XI. pontja szerint, a hajdúnánási             
499/45 hrsz-ú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant versenytárgyalásos 
pályázati eljárás keretében történő bérbeadás útján kívánja hasznosítani 15 éves határozott 
időtartamra 15.000,-Ft/hó + ÁFA bérleti díj meghatározásával. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon, 
valamint felhatalmazza a szerződés aláírására. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. május 10. 

 
 

kmft. 
 
 

     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 



 

 

 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 
9-én – csütörtökön – du. 17,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

218/2013. (V. 09.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és az 
arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. Önkormányzati Rendelet 10. § 
(1) a) pontja alapján úgy határoz, hogy támogatja a Segítséggel Élők Alapítványa 
pályázatának megvalósulását az önkormányzat tulajdonát képező, hajdúnánási            
499/45. hrsz-ú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan vagyoni fedezetként 
történő rendelkezésre bocsátásával. 
A képviselő-testület hozzájárul, hogy a Hajdúnánás Városi Önkormányzat tulajdonában 
lévő hajdúnánási  499/45. hrsz-ú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanra a 
projekt befejezéséig, azaz 2015. január 31-ig terjedő határozott időre a Segítséggel Élők 
Alapítványa jelzálogjogot alapítson és jegyeztessen be a támogató javára, 12.300.000 Ft 
összeg erejéig a TIOP-3.4.2-11-1 számú pályázatra benyújtott és elnyert, „A hajdúnánási 
Segítséggel Élők Otthona korszerűsítése: a meglévő épület felújítása, illetve új 
telephelyen létesítendő lakóotthon felépítése a meglévő férőhelyek egy részének 
áthelyezése és kapacitásbővítés céljából” című pályázat első részlete lehívásának 
biztosítékaként. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a Segítséggel Élők Alapítványának (4080 Hajdúnánás, 
Bethlen G. krt. 7-9. szám) értesítéséről gondoskodjon, valamint járuljon hozzá a 
jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. május 10. 

 
 

kmft. 
 
 

     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 



 

 

 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 
9-én – csütörtökön – du. 17,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

219/2013. (V. 09.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar 
Művészeti Akadémia által kiírt 2013. évi művészeti szakmai program megvalósításának 
támogatására (pályázat kódja: MMA-13-P) a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 
(4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.) a VIII. Hajdúnánási Nemzetközi Képzőművészeti 
Alkotótábor költségeinek finanszírozása céljából pályázatot nyújtson be. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásáról gondoskodjon és 
felhatalmazza a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Dr. Kiss Imre jegyző 
Határidő: 2013. május 13. 

 
 

kmft. 
 
 

     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 



 

 

 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 
9-én – csütörtökön – du. 17,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

220/2013. (V. 09.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 
„Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára” című ÁROP-
1.A.5-2013. kódszámú pályázatra. 
 
Projekt megnevezése: “Szervezetfejlesztés megvalósítása a Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatalban” 
A projekt tervezett költsége: 19 000 000,- Ft.  
A támogatás szempontjából elismerhető költség: 19 000 000,-Ft.  
Az ÁROP forrásból származó támogatás igényelt összege: 19 000 000,- Ft. 
Önkormányzati saját erő összege: 0,- Ft. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert az előkészítő folyamat végeredményének függvényében a 
pályázati költségvetés megemelésére a maximálisan pályázható 22.000.000,- Ft összeg 
erejéig. 
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat kiírását követően a határidőre történő 
benyújtásához szükséges intézkedések megtételéről és a pályázat benyújtásáról 
gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a nyilatkozatok aláírására. 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2013. május 31. 

 
 

kmft. 
 
 

     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 

 
 


