
K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június  

14-én – pénteken – du. 16,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

274/2013. (VI. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot 
nyújt be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 2013-től igénybe vehető 
támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján a 
Helyi Vidékfejlesztési Egyesület HVS Turisztikai szolgáltatatás bővítése és 
fejlesztése című intézkedésére az önkormányzat tulajdonát képező, Kendereskert 
elnevezésű, 0870. hrsz-ú ingatlanon a rendszeres látogathatóság biztosításának 
érdekében a kerítés, karám építésére, parkoló, térburkolat, járda kialakítására, 
zöldterület rendezésére és öntözőrendszer kiépítésére. 
 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat benyújtása kapcsán 
a legfeljebb  25.400.000,- Ft, mint összköltségvetésből a 27 %-os ÁFA összegét, 
mint szükséges önerőt, azaz legfeljebb 5.400.000,- Ft keretösszeget a lakások és 
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. §-a alapján elkülönítetten kezelt lakásalap 
terhére biztosítja. 
 
Felkéri a polgármestert, a pályázat határidőre történő benyújtásáról, és a szükséges 
intézkedések, nyilatkozatok megtételéről.  
 
Felelős:      Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2013. június 14. 

 

 

kmft. 
 

 
     Dr. Kiss Imre 

 jegyző 



 

K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június  

14-én – pénteken – du. 16,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

275/2013. (VI. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
Hajdúnánás Városi Önkormányzata pályázatot nyújt be az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 
2013-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) 
VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Egyesület HVS Turisztikai 
szolgáltatatás bővítése és fejlesztése című intézkedésére rendezvénysátor beszerzése 
céljával.  
 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat benyújtása kapcsán 
a legfeljebb  10.033.000,- Ft, keretösszeget a lakások és helyiségek bérletére, 
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 
LXXVIII. törvény 62. §-a alapján elkülönítetten kezelt lakásalap terhére biztosítja. 
 
Felkéri a polgármestert, a pályázat határidőre történő benyújtásáról, és a szükséges 
intézkedések, nyilatkozatok megtételére.  
 
 
Felelős:      Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2013. június 17. 

 

 

kmft. 
 

 
     Dr. Kiss Imre 
 jegyző 

 



 

K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június  

14-én – pénteken – du. 16,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

276/2013. (VI. 14.) 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 Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet, 
illetve a Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete LEADER helyi Akciócsoport HVS 
keretében Közösségi és civil élet elősegítése és ösztönzése, szabadidős és közösségi 
szolgáltatások fejlesztése intézkedésre, közösségi tér kialakítására az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező hajdúnánási 3506. hrsz-ú, természetben a 
Köztársaság tér Kollégiumi épülete alatti pincehelyiségben.  
 
A képviselő-testület a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft-vel a tulajdonában lévő 
hajdúnánási 3506. hrsz-ú, természetben a Köztársaság tér Kollégiumi épülete alatti 
pincehelyiség használatára 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:  2013. június 14. 

 

 

kmft. 
 

 
     Dr. Kiss Imre 
 jegyző 

 



 

K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június  

14-én – pénteken – du. 16,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

277/2013. (VI. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
1. 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 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 2013-től igénybe 
vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 
alapján a Helyi Vidékfejlesztési Egyesület HVS Turisztikai szolgáltatatás 
bővítése és fejlesztése című intézkedésére 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 hozzájárul, hogy a pályázat költségvetése bruttó 
24.067.625 Ft összegben, valamint kötelező marketingtevékenységgel 
kiegészülve összesen 25.000.000 Ft összegben kerüljön meghatározásra és a 
pályázat benyújtásra.  
 

2. A képviselő-testület a fent megjelölt pályázat benyújtása érdekében a Nánás Pro 
Cultura Nonprofit Kft-vel az önkormányzat tulajdonát képező, Kendereskert 
elnevezésű, 0870. hrsz-ú ingatlanra a melléklet szerinti haszonkölcsön 
szerződést köt. 
 

Felkéri a polgármestert, a pályázat határidőre történő benyújtásáról, és a szükséges 
intézkedések, nyilatkozatok megtételéről, illetve a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 
(4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. szám) ügyvezetőjének értesítéséről 
gondoskodjon és felhatalmazza a haszonkölcsön szerződés aláírására. 

 
 

Felelős:      Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2013. június 17. 

 

 

kmft. 
 

 



     Dr. Kiss Imre 

 jegyző 

K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június  

14-én – pénteken – du. 16,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

278/2013. (VI. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat, Városi Bölcsőde (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 19. sz.) alapító okiratát              
2013. július 1-től az alábbiak szerint módosítja:  
 
1./ Az alapító okirat 2. pont 2.2. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 
 
2.2. Ellátottak számára nyitva álló helyiség 

      és a  gyermekjóléti szolgáltatás  

      tekintetében területi irodája: 4096 Újtikos, Fő utca 11. szám 
                                                     4097 Tiszagyulaháza, Kossuth utca 25. szám 
 

2./ Az alapító okirat 3. pont kiegészül az alábbiakkal: 
             „a tanyagondnoki szolgáltatás, és a bölcsődei ellátás tekintetében csak 

Hajdúnánás város közigazgatási területe” 

 
  
A 229/2013. (V. 30.) számú Képviselő-testületi Határozattal elfogadott okirat egyéb 
rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságához (4026 Debrecen, 
Hatvan u. 15. szám) nyújtsa be. 

 
Felelős:       Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:   2013. június 20. 

 

 

kmft. 
 

 
     Dr. Kiss Imre 

 jegyző 

 



 

A LA P Í T Ó   O K I R A TA LA P Í T Ó   O K I R A TA LA P Í T Ó   O K I R A TA LA P Í T Ó   O K I R A T     

1. Az intézmény neve: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 
Városi Bölcsőde 

 

2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Kossuth utca 19. 
  

2.1. Telephelye: 4080 Hajdúnánás, Nikodemusz I. utca 10-12. 
 
2.2. Ellátottak számára nyitva álló helyiség 

      és a  gyermekjóléti szolgáltatás  

        tekintetében területi irodája: 4096 Újtikos, Fő utca 11. szám 
                                                     4097 Tiszagyulaháza, Kossuth utca 25. szám 

 
3. Működési köre: Hajdúnánás város közigazgatási területe  
  

          Újtikos község közigazgatási területe 
     Tiszagyulaháza község közigazgatási területe,  
           (a tanyagondnoki szolgáltatás és a bölcsődei 

ellátás tekintetében csak Hajdúnánás város 
közigazgatási területe) 

 
 

4. Gazdálkodási besorolása:  Önállóan működő költségvetési szerv, az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság 
szempontjából a közüzemi díjak és a 
karbantartás dologi kiadásai kivételével teljes 
jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. 
 

Gazdálkodási feladatait a Hajdúnánási 
Gazdasági Ellátó Intézmény látja el. A 
munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét 
a képviselő-testület által jóváhagyott 
szabályozás tartalmazza.  

5. Alapítás éve: 1998. 
 
6. Alapító szerv neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
 Képviselő-testülete  
 
7. Irányító szerv neve, székhelye:   Hajdúnánás Városi Önkormányzat                              
                            Képviselő-testülete 
 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.  
 
8. Felügyeleti szerv neve, székhelye:  Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
 Képviselő-testülete  
 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.  
 

8.1. Szakmai felügyeletet ellátó szerv: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal  
  Szociális és Gyámhivatala 



 
9. Jogszabályban meghatározott közfeladatok:  

 gyermekjóléti szolgáltatás,  
 családsegítés a krízishelyzetbe került 

személyek és családok részére,  
 bölcsődei ellátás, tanyagondnoki szolgáltatás,  
  

10. Alapvető szakágazata száma, megnevezése:   

 

889900 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás 
bentlakás nélkül 

Alaptevékenységei:  
 
Alkalmazandó szakfeladat:  
 

Szakfeladat száma, megnevezése:  
 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás a Gyvt.-ben meghatározott gyermekjóléti 

szolgáltatással kapcsolatos bevételek és 
kiadások  

 889924 Családsegítés  a szociális, vagy mentálhigiénés problémák, 
illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre 
szoruló személyek és családok számára az 
ilyen helyzethez vezető okok, a krízishelyzet 
megszüntetése, valamint az életvezetési 
képesség megőrzése céljából nyújtott 
szolgáltatással kapcsolatos bevételek és 
kiadások 

 889101 Bölcsődei ellátás  a bölcsődébe felvettek ellátásával kapcsolatos 
bevételek és kiadások. 

889109  Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó 
egyéb szolgáltatások 

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési 
szerveikkel  

889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
890442   Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 

jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása. 

        

Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett tevékenység:  
 

Alkalmazandó szakfeladatrend:  
 

Szakfeladat száma, megnevezése:  680002 Nem lakóingatlan bérbeadása    
 

11. Vállalkozási tevékenysége:  nincs  
  

12. Költségvetési szerv vezetőjének  

   kinevezési rendje:  Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat 
útján kell betölteni. A vezetői megbízatást        
5 évre Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete adja.  

 



13. Az intézmény képviseletére jogosult: az intézményvezető  
 

14. Foglalkoztatottakra vonatkozó     

foglalkoztatási jogviszony: - a közalkalmazottak jogállásáról szóló  
   1992. évi XXXIII. törvény, 

  -  a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi 
XXII. törvény  

  - a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény 

  - a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény hatálybalépésével összefüggő 
átmeneti rendelkezésekről és törvény-
módosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. 
törvény 

 

15. Feladat ellátást szolgáló vagyon: Az ingatlanok és ingóságok az önkormányzat 
tulajdonát képezik, melynek kezelői jogát az 
intézmény látja el, az önkormányzati vagyonról 
és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról 
szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati 
Rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 
szerint. 

 
16. A vagyon feletti rendelkezés joga: Az ingatlan-bérbeadás a Vagyonrendelet 13. § 

(3) és (4) bekezdése, a rendeltetésszerű 
használatot meghaladó vagyontárgyak 
hasznosítása a 15. § (1) bekezdése, a selejtezés 
pedig a 15. § (3) bekezdése szerint. 

   

17. Az ingatlanok címe és helyrajzi száma:  4080 Hajdúnánás, Kossuth utca 19.  
  2808/2. hrsz (alapterülete: 561 m2 ) 
  

     4080 Hajdúnánás, Nikodemusz I. utca 10.  
     3465. hrsz. (alapterülete: 1526 m2) 
 

     4080 Hajdúnánás, Nikodemusz I. utca 12. 
 3474. hrsz. (alapterülete: 536 m2) 
  

         4096 Újtikos, Fő utca 11. szám 
         188/1 hrsz, (alapterülete: 278,055 m2) 
 
         4097 Tiszagyulaháza, Kossuth utca 25. szám 
         186/1 hrsz, (alapterülete: 432,27 m2) 

 

Záradék:   A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde alapító okirata a 
278/2013. (VI. 14.) számú Képviselő-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyásával 2013. július 1-jén lép 
hatályba. 

 
Hajdúnánás, 2013. június 14. 
 



 Dr. Kiss Imre Szólláth Tibor 

 jegyző polgármester 

K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június  

14-én – pénteken – du. 16,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

279/2013. (VI. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet             
4/A. §-ára - a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde (4080 
Hajdúnánás, Kossuth u. 19. szám) szervezeti és működési szabályzatát, valamint szakmai 
programját megismerte, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 92/B. § (1) c) pontja, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § d) pontja alapján azokat jóváhagyja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde 
intézményvezetőjét tájékoztassa a képviselő-testület döntéséről, továbbá, hogy 
gondoskodjon az elfogadott dokumentumoknak a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Szociális és Gyámhivatalához (4025 Debrecen, Erzsébet u. 25.) történő megküldéséről. 
 
Felelős:       Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:   2013. június 20. 

 

 

kmft. 
 

 
     Dr. Kiss Imre 

 jegyző 

 


