
K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 28-án 
– pénteken – de. 7,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
280/2013. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánási Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában 
foglalt hatáskörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. (Étv.) 9. § (6) bekezdésében előírtak alapján közszemlére bocsátott tervanyagra 
érkezett lakossági és egyéb észrevételekkel kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 

 
− A Klapka utcai lakosok kérelmének helyt adva, az utcanyitás kötelezettségét törli. 
− Bozán-Bata Zsuzsa (4080 Hajdúnánás, Jegyző Nagy Imre u. 1. sz.) alatti lakos 

kérelmét nem támogatja. 
− Kovina 93 Kft. kérelmével kapcsolatban: Az előterjesztett kérés miatt a szabályozási 

tervet nem kívánja módosítani. 
− A Görbeházi u. és Fürdő u. közötti gyűjtőúttal kapcsolatos 165/2013 (IV. 25.) 

Képviselő-testületi határozat 1. bekezdését törli. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a településrendezési terv véglegesítése és elfogadása során a 
határozatban foglaltaknak megfelelően járjon el. 
 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  Településrendezési eszközök hatályba lépése 
 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 28-án 
– pénteken – de. 7,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
281/2013. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában 
foglalt hatáskörében eljárva, Hajdúnánás településrendezési eszközeinek felülvizsgálatának 
anyagát megismerve, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatalának Állami Főépítésze 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 9. § (6) 
bekezdése szerinti szakmai véleményének ismerete birtokában 

 
Hajdúnánás felülvizsgált településszerkezeti tervét jóváhagyja az alábbi fejezetcímekkel:  

 
I. Igazgatási terület településszerkezeti terve. Rajzszám: T-1 

II. Belterület és környezete településszerkezeti terve. Rajzszám T-2 
III. Településszerkezeti terv leírása (Szöveges rész) 

 
 

Felkéri a polgármestert, hogy a településszerkezeti tervben foglaltak végrehajtásáról 
folyamatosan gondoskodjon. 

 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  folyamatos 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
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a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 28-án 
– pénteken – de. 7,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
282/2013. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás város Szociális 
Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta, és a tervezetet az alábbi kiegészítésekkel fogadja el: 
 
− a SWOT analízist tartalmazó táblázatban a meghatározott „Veszélyek” közül az 

első megfogalmazása kerüljön módosításra a következők szerint: „amennyiben 
nem javul a gazdasági helyzet, az állam arra kényszerülhet, hogy a szociális 
ellátórendszerben megszorításokkal éljen”. 

− a 8. pontban az Összegzés cím alatt kerüljön feltüntetésre a Szociális 
Kerekasztal véleménye. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatalnak (4025 Debrecen, Erzsébet u. 5.) a határozatban foglaltakról való 
értesítéséről gondoskodjon. 

 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. július 15. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
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I. Bevezetés: 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban 

Szt.) foglaltaknak megfelelıen Hajdúnánás Városi Önkormányzat 1/2005. (I. 20.) számú 

Képviselı-testületi határozatával fogadta el szociális szolgáltatásszervezési koncepcióját, mely a 

város eddigi legátfogóbb teljes körő szociális intézményi illetve ellátórendszeri áttekintését 

tartalmazta. A helyzetelemzés bemutatja a város meglévı intézményeit, szociális szolgáltatásait, a 

fıbb fejlesztési irányvonalakat, a hiányosságokat. A dokumentum felülvizsgálatára 2007-ben, 

2009-ben, illetve utoljára 2011-ben került sor. 

Tekintettel az Szt. 92. § (3) bekezdésére, a koncepció aktualizálása 2013. évben is esedékes. 

 

A szociális szolgáltatástervezési koncepció 2005-ben elfogadott alapértékei, fı céljai nem 

változtak. Hajdúnánás Város Önkormányzatának feladata a város lakossága szociális 

biztonságának megteremtése és megırzése érdekében továbbra is feltárni a társadalmilag tipikus, 

de egyénileg jelentkezı élethelyzeteket, és azokra - a jog által biztosított keretek között - reagálni.  

Éppen ezért nagyon fontos azoknak az eszközöknek a biztosítása, melyekkel a felmerülı 

problémák a leghatékonyabban kezelhetık, úgy, hogy az egyén szabadságát és személyiségi jogait 

tiszteletben tartsa, ugyanakkor a közösség védelme is megvalósuljon.  

 

Az Szt. által meghatározott kötelezı feladatokon túl az önkormányzat a helyi rendeleteiben 

meghatározott feltételeknek megfelelıen önként is felvállalt feladatokat annak érdekében, hogy 

Hajdúnánás lakossága differenciált, célhoz kötöttebb támogatásban részesülhessen. 

 

A 2013-2015 tervezési idıszakra készült Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció az elmúlt 

évekhez képest rendhagyónak mondható, hiszen sok közös kapcsolódási pontot, azonosságot mutat a 

Helyi Esélyegyenlıségi Tervvel. Mindkét dokumentum célja, hogy a helyi szinten tapasztalható 

problémák feltárásával a hátrányos helyzető társadalmi csoportok felzárkózását segítse elı.  

 

 

 

 



 

2. Az ellátások alakulása országos viszonylatban: 
 

A koncepció 2011. évi felülvizsgálata óta több alkalommal módosult a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), jelentıs változások - a 

járási rendszer kialakításával összefüggésben - elsısorban a szociális igazgatás területén 

következtek be.  

 

2. 1. 2011. január 1-jétıl a Munkaügyi Központok koordinálják a közfoglalkoztatást, ezért az 

önkormányzatok közfoglalkoztatási terv készítési kötelezettsége is megszőnt.  

A START munkaprogram szintén 2011. januárjától került bevezetésre országos szinten. Míg 

2011-ben elsısorban rövid idıtartamú közfoglalkoztatásban vehettek részt az álláskeresık, addig 

2012-ben már a hosszú távú közfoglalkoztatás volt túlsúlyban városunkban is.  

 

2. 2. Egyes, rászorultság esetén nyújtható pénzbeli ellátások is módosításra kerültek. A 

lakásfenntartási támogatás rendszere 2011. szeptember 1-jétıl átalakult, csak normatív jogon lehet 

ezt az ellátást folyósítani, a helyi lakásfenntartási támogatások folyósítását 2012. március 1-jétıl 

meg kellett szüntetni.  

Az új rendszer lényege, hogy a lakásfenntartási támogatás esetében is a fogyasztási egység 

fogalmát vezette be a jogalkotó, valamint az ehhez kapcsolódó jövedelemhatár a korábbi 42.750 

Ft-ról 71.250 Ft-ra emelkedett.  

 

2. 3. Tartós bentlakásos ellátási formánál az az elv érvényesül, hogy aki rendelkezik a szolgáltatás 

igénybe vételéhez szükséges ingatlanvagyonnal, illetve jövedelemmel, az fizesse meg az ellátás 

költségeit. Ennek következtében már nem csupán az ellátottak jövedelmére, hanem jelentıs 

készpénz,- illetve ingatlanvagyona terhére is megállapítható térítési díj, addig a mértékig, míg a 

készpénzvagyon összege a térítési díj éves összegére le nem csökken, ezt követıen a 

készpénzvagyon terhére térítési díjat megállapítani nem lehet.  

 

2. 4. 2013. január 1-jétıl felállt a járási rendszer, létrejöttek a járási hivatalok. A járási (fıvárosi 

kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet értelmében 2013. január 1-jei 

hatállyal Hajdúnánás járásszékhely településnek minısül, Folyás, Görbeháza, Hajdúnánás, Polgár, 

Tiszagyulaháza és Újtikos települések alkotják a Hajdúnánási járást.  

A járási hivatalok kollektívája nagyrészt azokból a dolgozókból tevıdik össze, akik korábban a 

települési önkormányzatoknál az átvett igazgatási feladatok keretein belül dolgoztak.  

Az Szt. módosításának következtében szociális területen az alábbi ügykörök kerültek járási 

hivatali hatáskörbe:  



 

• alanyi és normatív közgyógyellátás,  

• hadigondozás,  

• alanyi jogú ápolási díj,  

• idıskorúak járadéka,  

• egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.  

 

Ezek az ügykörök január 1-je óta a Hajdúnánási Járási Hivatalban (Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14.) 

intézhetıek.  

 

2. 5. Az Szt. által kötelezıen biztosítandó, a Járási Hivatal, illetve Önkormányzat által folyósított 

pénzbeli és természetbeni ellátások:  

 

 aktív korúak ellátása (rendszeres szociális segély, foglalkoztatást-helyettesítı támogatás), 

 lakásfenntartási támogatás,  

 átmeneti segély, 

alanyi jogú ápolási díj (Járási Hivatal hatásköre), 

 közgyógyellátás (alanyi, normatív jogon járó ellátást a Járási Hivatal, míg a méltányos 

közgyógyellátást a települési önkormányzat állapítja meg), 

 temetési segély,  

 köztemetés, 

 hadigondozás (Járási Hivatal hatásköre), 

 idıskorúak járadéka (Járási Hivatal hatásköre), 

• egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása (Járási Hivatal hatásköre). 

 

2. 6. Saját hatáskörben biztosított, az önkormányzat által finanszírozott ellátások:  

• krízis segély,  

• balneoterápiás támogatás   

• tüzelıgyőjtés 

 

2. 7. Az Szt. által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások 

Hajdúnánáson: 

 

• Tanyagondnoki szolgáltatás, 

• Étkeztetés, 

• Házi segítségnyújtás, 



 

• Családsegítés,* 

• Jelzırendszeres házi segítségnyújtás, 

• Támogató szolgáltatás, 

• Nappali ellátás.* 

 

2. 8. Az Szt. által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások Hajdúnánáson: 

• Ápolást, gondozást nyújtó intézmény, 

• Lakóotthon, 

• Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény. 

 

2. 9. Várhatóan 2014. évben bevezetésre kerül a szociális kártya, melynek lényege, hogy a 

rászorultság alapján nyújtható, valamint a családtámogatási ellátásokhoz kapcsolódó juttatások 

összege erre a kártyára kerül majd feltöltésre. A kártya felhasználhatósági köre jelenleg még 

tervezés alatt van.  

 

2. 10. 2014. január 1-jével a települési önkormányzat által nyújtható temetési segélyt, átmeneti 

segélyt és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást egy ellátás keretében, ún. önkormányzati 

segélyként folyósítják majd az önkormányzatok. Az ellátás megállapításának jogát a képviselı-

testület hatáskörébe utalta a jogalkotó, a testület viszont dönthet a hatáskör átruházásáról is.  

 

2. 11. A jelzırendszeres házi segítségnyújtás 2013. július 1-jétıl állami feladattá válik, így 

biztosítva az ellátás teljes területi lefedettségét. 

 

2. 12. Az Szt. módosítása következtében bevezetésre került a támogatott lakhatás fogalma, mely a 

a fogyatékos személyek, a pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek, valamint a hajléktalan 

személyek részére biztosított ellátás, az életkornak, egészségi állapotnak és önellátási képességnek 

megfelelıen, az ellátott önálló életvitelének fenntartása, illetve elısegítése érdekében lakhatási 

szolgáltatást, ápolást-gondozást, étkeztetést, fejlesztést biztosít.  

 

(* Hajdúnánás lakosságszámához mérten kötelezı ellátási forma.) 

 

 

2. 13. A Koncepció 2011. évi felülvizsgálatakor több esetben utaltunk a 2012. januárjára várt, új 

szociális és gyermekvédelmi törvényekre, valamint a Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció-

tervezetében megfogalmazott új ellátórendszer felépítésének sajátosságaira.  



 

Az azóta eltelt idıszakban megtapasztalhattuk, hogy a járási rendszer kialakítása miatt történtek 

többszöri, jelentıs módosítások fenti két jogszabályban, azonban új szociális és gyermekvédelmi 

törvény elfogadására nem került sor.  

A Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció tervezetét jelenlegi ismereteink szerint nem tárgyalta az 

Országgyőlés, így az abban megfogalmazottak bevezetésére sem került sor.  



 

3. Hajdúnánás bemutatása: 

 

Hajdúnánás az Észak-alföldi régióban, Budapesttıl mintegy 207 km-re, Debrecentıl 40 km-re, 

Nyíregyházától 25 km-re található, a hét történelmi hajdúváros egyike.  

Földrajzi és közlekedési szempontból egyaránt kedvezı területen fekszik, autópályán és közúton 

egyaránt jól megközelíthetı.  

Hajdúnánás 2013. január 1-jétıl járásszékhely település, Polgár, Görbeháza, Folyás, Újtikos, 

Tiszagyulaháza településekkel közösen alkotja a Hajdúnánási Járást.  

 

3. Demográfiai aktualitások: 

3.1. Lakónépesség: 

Sajnos a település lakosságának száma tovább csökken. Ez a természetes fogyás növekedésével, 

valamint a településrıl történı elvándorlás gyakoribbá válásával magyarázható.  

A lakónépesség számának változása: 

 

         Év:     Lakónépesség száma: 

2003 18650 fı 

2005 18532 fı 

2008 18227 fı 

2010 17938 fı 

2011 17757 fı 

2012 17603 fı 

 

A táblázat igazolja, hogy tovább csökkent Hajdúnánás város lakosságának száma.  

A táblázat indikátoradatai alapján megállapíthatjuk, hogy 10 év alatt ez a csökkenés közel 6%-os 

értékő volt, ami megfelel az országos tendenciának.  

 

 

 

 

 



 

A település lakosságának életkor szerinti megoszlása 2011-ben: 

 

Forrás: KSH 

Településünk abban a szerencsés helyzetben van, hogy korfáját tekintve a gazdaságilag aktív réteg 

van túlsúlyban, még akkor is, ha a 15-18 év közötti korosztályt kivonjuk a középsı oszlop 

számadataiból. Azonban az inaktív réteg folyamatos emelkedése új feladatok elé állítja mind az 

országos, mind a helyi szociálpolitikai szakembereket.  

 

3. 2. Öregedési index:  

  
65 év feletti állandó lakosok 

száma (fı) 

0-14 éves korú állandó lakosok 

száma (fı) 
Öregedési index (%) 

2001  2517   3461  73  

2008  2788  2772  101 

2009  2769  2694  103 

2010  2759  2606  106 

2011  2752  2586  106 

2012  2773 2505   111 

Forrás: Teir 

A táblázatot elemezve megállapíthatjuk, hogy a 2001-es népszámlálást követıen eltelt 10 évben a 

gyerekek és idısek aránya megfordult, napjainkban sajnos egyre kevesebb gyermek születik, 

ugyanakkor folyamatosan emelkedik a 65 év feletti lakosság aránya.  

Ebbıl szociális szempontból két dologra is következtethetünk: egyfelıl növekszik az elöregedési 

index, másfelıl pedig az egyre növekvı idıs korú lakosság életminıségének javítására kiemelt 

figyelmet kell fordítanunk.  
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3. 3. Természetes szaporodás, elvándorlás: 

A fogyó lakosságszámot meghatározza a természetes szaporodás és a településrıl történı 

elvándorlások száma is.  

 

Természetes szaporodás: 

  Élve születések száma Halálozások száma Természetes szaporodás (fı) 

2008 168 210 -42 

2009 140 226 -86 

2010 135 222 -87 

2011 148 208 -60 

2012 151 198 -47 

Forrás: Teir 

 

Belföldi vándorlások: 

 

   

  állandó jellegő odavándorlás elvándorlás egyenleg 

2008 176 447 -271 

2009 145 508 -363 

2010 159 466 -307 

2011 161 557 -396 

2012 n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

Fenti két táblázat adatait elemezve megállapítható, hogy 2009-ben és 2010-ben nagyon alacsony 

volt a természetes szaporodás aránya városunkban, 2010-ben és 2011-ben pedig átlagosan      

30%-kal emelkedett az elvándorlások száma.  

Ezek a tendenciák vélhetıen a gazdasági válság negatív hatásaira következtethetıek vissza, 

ugyanakkor az is látható, hogy 2012-ben a természetes szaporodási mutatók a 2008-as szint 

közelébe tértek vissza.  

 

 

 



 

4. Helyi szintő szociálpolitikai változások, törekvések: 

 

Hajdúnánás városban továbbra is biztosított minden olyan szociális szolgáltatás és ellátás, melyek 

mőködtetését az Szt. vagy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (Mötv.) kötelezıen elıírja. 

 

Hajdúnánás Város Önkormányzata élen jár az ún. diszkrecionális, vagyis adható segélyek és 

ellátások folyósításában, (magasabb összegő átmeneti segély, krízis segély, természetbeni 

támogatásként tüzelıgyőjtés engedélyezése, stb.) biztosítva ezzel a városlakók minél magasabb 

szintő szociális biztonságát. 

Azonban a gazdasági világválság, az egyének jövedelmi viszonyainak változásai sok esetben 

tovább, -illetve újragondolkodásra késztetik a szakembereket és jogalkotókat egyaránt. 

 

A települési önkormányzatok számos esetben kívánják a kötelezıen ellátandó feladataikat 

egyházi, illetve non-profit szektorba áthelyezni, feladat-ellátási, illetve átvállalási szerzıdéssel.  

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 117/2011 (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozatában 

nyilvánította ki azon szándékát, hogy a Szociális Gondozási Központ mőködtetését a Hajdúnánás 

Református Egyházközségnek adja át, 2011. július 1-jei hatállyal.  

 

4. 1. A Hajdúnánási Református Egyházközség feladat ellátási szerzıdés alapján az alábbi 

tevékenységeket biztosítja: 

• idısek nappali ellátása; 

• szociális étkeztetés; 

• házi segítségnyújtás; 

• idıskorúak átmeneti ellátása,  

• tartós, bentlakásos intézményi elhelyezés 

 

Az átadott szociális szolgáltatások közül Hajdúnánás Városi Önkormányzatnak a 

lakosságszámból adódóan kötelezı feladatellátása az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a nappali 

ellátás. 

 

Az idıskorúak átmeneti elhelyezése a 86. § (2) bekezdés d) pontja alapján a harmincezer fı fölötti 

lakosú települések kötelezı feladatellátása, de megállapodás alapján e szociális szolgáltatás is átkerült 

az egyházi fenntartóhoz. 

 



 

4. 2. Hajdúnánás közigazgatási területén sok a külterületen, tanyán élı lakos, akiknek a 

szolgáltatásokhoz, egészségügyi ellátásokhoz való hozzájutása mindeddig nehézkes, csupán 

önerıbıl volt megoldott. Hajdúnánás Város Önkormányzata ezért, -hiánypótló szolgáltatásként- 

85/2011 (III.31.) Kt. számú határozattal létrehozta a településen a tanyagondnoki szolgáltatást. 

A szolgáltatás bemutatására az 5. 1. pontban kerül sor.   

 

4. 3. A gazdasági világválság településünkön is igen erısen érzetette hatását, több, kis és 

középvállalkozás, illetve vállalat is megszőnt.  

Az alábbi táblázatból is kitőnik, hogy a válság idıszakában jelentısen emelkedett az álláskeresık 

száma, melyet az önkormányzat által fenntartott közfoglalkoztatási programjaiba bevont 

foglalkoztatottak száma csökkentett a 2011-es évben.  

 

    2008 2009 2010 2011 2012 
nyilvántartott álláskeresık  

száma összesen fő 1233 1493 1479 1272 nincs adat 

20 éves és fiatalabb 
fő 76 74 47 51 nincs adat 
% 6.16 4.95 3.17 4.00 nincs adat 

21-25 év  
fő 199 229 220 207 nincs adat 
% 16.13 15.33 14.87 16.27 nincs adat 

26-30 év 
fő 155 204 191 169 nincs adat 
% 12.57 13.86 12.91 13.28 nincs adat 

31-35 év 
fő 165 189 188 149 nincs adat 
% 13.38 12.65 12.71 11.71 nincs adat 

36-40 év 
fő 135 172 157 121 nincs adat 
% 10.94 11.52 10.61 9.51 nincs adat 

41-45 év 
fő 154 167 185 136 nincs adat 
% 12.48 11.18 12.50 10.69 nincs adat 

46-50 év 
fő 135 184 169 180 nincs adat 
% 10.94 12 11.4 14.15 nincs adat 

51-55 év 
fő 135 173 209 168 nincs adat 
% 10.94 11.58 14.13 13.2 nincs adat 

56-60 év 
fő 75 99 105 83 nincs adat 
% 6.08 6.63 7.09 6.52 nincs adat 

61 év felett 
fő 4 2 8 8 nincs adat 
% 0.32 0.13 0.54 0.62 nincs adat 

 

A Helyi Esélyegyenlıségi Programban is megállapításra került, hogy településünkön magas az     

51-55 év közötti munkanélküliek aránya. Ez azért jelent komoly problémát, mert éppen ez az a 

korosztály, akik a legnehezebben helyezkednek el a nyílt munkaerı-piacon. Az önkormányzat 

törekszik arra, hogy a START programba minél több, ebbe a korosztályba tartózó munkanélkülit 

vonjon be.  

 

A START munka mintaprogram a helyi produktív jellegő szociálpolitika egyik eszköze.  

A projekt keretében többek között növénytermesztési, állattartási, belvízelvezetı rendszerek 

karbantartását szolgáló, illegális hulladéklerakók felszámolását biztosító, megújuló energiaforrások 



 

felhasználását célzó, köztisztasági programok mőködnek. 2012-ben 300 fı dolgozott a 

projektben, 2013-ban pedig várhatóan 530 fı foglalkoztatására nyílik lehetıség.  

 

A közfoglalkoztatás pozitív eredményei több területen is megnyilvánulnak:  

 

- A projektbe bevont dolgozók újra a társadalom hasznos tagjainak érzik magukat, több év 

kimaradás után a munka ismét egy rendszert visz életvezetésükbe, tervezhetıbbé is teszi azt.  

- A START program keretein belül új szakképzettség megszerzésére is lehetıség nyílik, mellyel 

tovább növelhetı a célcsoport elhelyezkedési esélye.  

- A munkanélküliek közfoglalkoztatásba történı, nagy arányú bevonása csökkentheti a település 

egyéb, segély jellegő kiadásait.  

- A különbözı alprogramok hozzájárulnak a települési környezet szebbé, tisztává tételéhez, a 

kulturált városkép kialakításához, mely turisztikai szempontból is nagyon fontos.   

- A megtermelt zöldségek, gyümölcsök a helyi közétkeztetésben kerülnek felhasználásra, 

biztosítva ezzel az egészségesebb táplálkozást, csökkentve az önkormányzat költségeit.  

- A megújuló energiák hasznosításával csökkenthetıek a városüzemeltetési költségek, elsısorban 

biomassza kazánok telepítésével, energiafőz felhasználásával.  

 

4. 4. Szociális földprogram: 

A pénzbeli ellátások mellett a természetbeni ellátások keretén belül Hajdúnánás Városi 

Önkormányzat további megoldási formákat keresett, hogy segítségére legyen a rászorulóknak. 

A START program bemutatásánál is látható, településünkön a gazdaság egyik fı meghatározó 

eleme - a város mezıgazdasági jellegébıl is adódóan- a földmővelés.  

Ezt az adottságot kiaknázandó Hajdúnánás Város Önkormányzata 7/2011. (IV. 01.) számú 

Képviselı-testületi Határozatával szociális földprogramot indított a városban.  

A projekt kétkomponenső: 

Az egyik alprogram lényege, hogy az önkormányzat a tulajdonában álló, eddig hasznosítatlan 

területeket a rászorulók használatába adja, illetve 5 000 Ft értékő vetımagcsomagot biztosít a 

támogatottak részére, akik a földterületet megmővelik és a megtermelt növényekkel hozzájárulnak 

létfenntartásukhoz. 

A másik kategória szerint a saját tulajdonú földterülettel rendelkezıket vetımagcsomaggal segítik.  

A földprogramot a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsıde koordinálja. 

 

E Szociális és gyermekjóléti intézmény beszámolójából kiderül, hogy 2011-ben 57 család vett 



 

részt, míg 2012-ben 85 család vett részt a konyhakerti növénytermesztés alprogramban.  

A projekt a késıbbiekben kiegészült állattartási alprogrammal is, melynek keretében 179 család 

kapott 3580 db elınevelt csirkét.  

Az intézmény dolgozói a program kiegészítı szolgáltatásaként ún. soft elemekkel (rendszeres 

családlátogatás, tanácsadás biztosítása) is támogatják a program sikerességét, mely így 2011-ben 

90.5 %- os, 2012-ben a konyhakerti növénytermesztés 98.8%-os, az állattartási alprogram  

97. 2%-os sikerő volt.  

 

4. 5. Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásából adódó változások: 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 100/2013. (II. 27.) számú Képviselı-

testületi Határozatával döntött arról, hogy 2013. március 1-jei hatállyal Folyás, Tiszagyulaháza, 

Újtikos településekkel közös önkormányzati hivatalt hoz létre.  

2013. májusától a Folyási Kirendeltséghez tartozó szociális igazgatási feladatokat a Hajdúnánási 

Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Iroda Szociális Csoportja látja el.   

 

 

4. 6. Társulás létrehozása szociális feladatok ellátására:  

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 231/2013. (V. 30.) számú Képviselı-

testületi Határozatával döntött arról, hogy a Mötv. 87. §-ában kapott felhatalmazás alapján 

Tiszagyulaháza és Újtikos településekkel közösen társulást hoz létre a gyermekjóléti szolgáltatás és 

a családsegítı  feladatok ellátásra. 

 



 

5. A szociális intézményi rendszer felépítése városunkban: 

Hajdúnánás közigazgatási területén az alábbi intézmények és szolgáltatók biztosítanak szociális 

szolgáltatásokat: 

 

5.1. Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsıde 

 

A Családsegítı Szolgálat 1998. óta mőködik Hajdúnánáson. A Családsegítı Szolgálat keretein 

belül 1 fı intézményvezetı, 3 fı családgondozó, 1 fı félstátuszú családgondozó, és 1 fı szociális 

segítı dolgozik.  

2002-tıl szakmailag önálló intézmény, melynek 2011-ig a Szociális Gondozási Központ végezte a 

gazdálkodással kapcsolatos feladatait. 2011-tıl e feladatait a Gazdasági Ellátó Intézmény látja el.  

 

Az intézményt a koncepció elızı felülvizsgálata óta szolgáltatásbıvítés és jelentıs változások is 

érintették:  

 

• Az intézmény 2012. év végén új székhelyre költözött, a Hajdúnánás, Kossuth u. 19. szám 

alá, ahol a dolgozók immár akadálymentes körülmények között, a jogszabályi elıírásoknak 

maradéktalanul megfelelve fogadhatják klienseiket.  

 

• Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 253/2012. (VI. 28.) számú 

Képviselı-testületi Határozatával döntött arról, hogy a Családsegítı és Gyermekjóléti 

Szolgálatot, valamint a Városi Bölcsıdét összevonja.  

 

A szolgálat jelenleg 4 szakmai szolgáltatást végez:  

• családsegítés,  

• gyermekjóléti szolgáltatás,  

• bölcsıdei ellátás,  

• tanyagondnoki szolgáltatás.  

 

Jelentıs a városban a szegénységgel veszélyeztetettek száma, illetve egyre magasabb a depresszív 

tünetekkel hozzájuk fordulók aránya is, vélelmezhetıen a munkanélküliség, a napról-napra élés, a 

kevésbé kiszámítható életvezetés miatt. A forgalmi adatok szerint a családgondozók tevékenysége 

iránt egyre nagyobb igény mutatkozik és szükséges a szakemberek tudásfejlesztése is, hiszen egyre 

komplexebb problémával keresik fel a bajba jutottak az intézményt.  

 



 

A forgalmi adatok szerint a családsegítı szolgáltatást 2011. évben 11517 esetben, míg 2012-ben 

11940 esetben vették igénybe az ellátottak.  

 

Az intézmény szolgáltatási profilja 2011-ben a tanyagondnoki szolgáltatással bıvült. Az ellátás 

célja, a külterületen élı lakosság mindennapi életminıségének javítása. A szolgálat jelenleg 201 

ellátott részére az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:  

Alapfeladatok keretében:  

• étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, közösségi és szociális információnyújtásban, egyéb 

alapszolgáltatások hozzáférésének biztosításában való közremőködés,  

• egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása,  

• gyermekek és fiatalok szállítása.  

 

Kiegészítı szolgáltatások keretében:  

• rendezvények szervezése, segítése,  

• közremőködés az ellátottak egyéni hivatalos ügyeinek intézésében,  

• egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közremőködés,  

• önkormányzati feladatok megoldását segítı szolgáltatások.  

 

Az intézmény emellett egészségprevenciós programokat is mőködtet, melynek keretében 

testsúly, testzsír, testtömeg mérést, vércukor, és húgysavszint mérést biztosít az igénylık számára. 

A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.  

 

A Városi Bölcsıdében 2011-ben infrastrukturális és kapacitás bıvítı, beruházás zajlott, melynek 

következtében az intézmény épülete teljesen megújult, a mai kornak megfelelı játékokkal, 

berendezési tárgyakkal került felszerelésre, a férıhelyek száma pedig 20-ról 50 fıre emelkedett. 

A városban fellépı igények következtében játszócsoport és idıszakos gyermekfelügyelet 

biztosítása is megszervezésre került.  

 

Több intézmény, szervezet összehangolt munkáját igényli a nyári szociális gyermekétkeztetés 

megszervezése és lebonyolítása, melyben az intézmény dolgozói is közremőködtek. 

2011. évben kedvezıtlenebb támogatási feltételek mellett, 50 %-os önerı biztosítása vált 

szükségessé a 300 gyermek étkezési lehetıségének megteremtéséhez. 

2012. évben 393 gyermek részesülhetett nyári gyermekétkeztetésben.  

Megszervezésre került továbbá a gyermekek nyári napközi felügyelete is, melyre egyre 

nagyobb igény mutatkozik településünkön. 



 

A szociális földprogram bemutatására a 4.4. pontban került sor.  

 

5.2. Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthona: 

Az intézmény integrált ellátást biztosít, hiszen a székhelyén (Fürdı u. 1.) 109 tartós, bentlakásos 

férıhely engedélyezett idısek számára, ebbıl az ellátotti létszámból 20 fı demens ellátásra van 

engedélyük. Az ellátottak 35%-a hajdúnánási, akik a bekerülésnél elınyt élveznek.  

 

A telephelyen (Magyar u. 46.) 81 férıhelyes, pszichiátriai betegeknek (36 férıhely) értelmi 

fogyatékosok (45 férıhely) számára biztosítanak ellátást. A Pszichiátriai Betegek és Értelmi 

Fogyatékosok Otthonában az ellátottak 25%-a hajdúnánási illetıségő. 

Értelmi fogyatékosok napközbeni ellátását 1998-tól végzi az intézmény, 20 férıhely engedélyezett 

létszámmal, jelenleg 15 fıvel.  

 

Nem önkormányzati fenntartású szolgáltatók a városban: 

 

Hajdúnánás szerencsés helyzetben van a személyes gondoskodás tekintetben, hogy lakosai 

számára más fenntartók -megyei önkormányzat, egyház, civil szervezet - által mőködtetett alap és 

szakosított szociális szolgáltatások is elérhetık. Ez egyrészt az ellátásokat igénylık szempontjából, 

másrészt az ott foglalkoztatott munkaerı szempontjából fontos tény. 

 

5.3. Fehér Bot Alapítvány: 

Az alapítványt öt magánszemély hozta létre 1996-ban, az Észak-hajdúságban élı vakok és 

gyengénlátók rehabilitációjának, társadalmi reintergációjának elısegítése céljából. Szolgáltatásaik 

az alábbiak: 

Támogató szolgáltatás, látássérültek elemi rehabilitációja, foglalkoztatási rehabilitáció, komplex 

esélyegyenlıségi szolgáltatások, felnıttképzés, rehabilitációs foglalkoztatás, kulturális 

tevékenységek megszervezése.  

Az alapítvány nonprofit szervezete a Hajdú-Sansz Humánszolgáltató Nonprofit Kft., mely 

2012. októberi beszámolója alapján 20 ellátott részére nyújt házi segítségnyújtást.  

 

5. 4. Baptista Tevékeny Szeretet Misszió:  

A szolgálat 2009. január 1-jétıl mőködik a településen, az elsı jelzırendszeres házi segítségnyújtó 

készüléket pedig 2009. április 21-én szerelték fel városunkban.  

A szolgálat jelenleg 30 ellátott esetében jelzırendszeres házi segítségnyújtási, 121 ellátott esetében 

pedig házi segítségnyújtási feladatokat lát el.  



 

A házi segítségnyújtás során 13 fı házi gondozónı és 1 fı vezetı gondozónı 0-24 órás ügyeletet 

lát el, az ellátás biztosítása hétvégeken is folyamatos.  

 

5.5. Segítséggel Élık Alapítvány Otthona: 

 

Az intézmény 2006. márciusa óta mőködik, fenntartója a Segítséggel Élık Alapítvány, azonban a 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerzıdés következtében megyei 

szakfeladatot is ellátnak. Jelenleg 17 fı, nagykorú, értelmileg akadályozott személy ápolását-

gondozását végzi. 

Szolgáltatásai között az ellátottak elhelyezése, étkeztetése, orvosi ellátás megszervezése, 

életevezésben történı segítés, terápiás foglalkoztatás, szabadidıs programok szerepelnek. Az 

alapítvány nagy hangsúlyt fektet az empátián alapuló, szeretetteljes légkörben történı gondozásra, 

mely kiemelt jelentıséggel bír az értelmileg akadályozott személyek ellátásában. 

Jelenlegi fı céljuk, hogy munkatevékenységet tudjanak biztosítani ellátottjaik számára, illetve új 

lakóotthon építéséhez keresnek forráslehetıségeket. 

Az Alapítvány sikerrel pályázott a TIOP-3.4.2-11-1 „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit 

fenntartású bentlakásos intézmények korszerősítése” tárgyú pályázaton, melynek keretében a 

meglévı lakóotthon felújítása, és új lakóotthon építése valósulhat meg. Az alapítvány fenti céljai 

megvalósítására 117.908.326 Ft összegő vissza nem térítendı támogatást nyert.  

 

5.6. Tevékeny Szeretet Közössége Hajdúnánási Szenvedélybetegek Nappali Intézménye: 

A szervezet 2009. január 1-jétıl mőködik, az induláskori létszám 40 fı volt, jelenleg 50 

szenvedélybeteg nappali ellátását szervezik meg.  

Fı tevékenységük az alkohol és kábítószerfüggı személyek abbúzusának megelızése, a 

relapszusprevenció, melyet foglalkozásterápia, munkaterápia, szociális készségek trenírozása és 

egyéb szocioterápiás eljárások alkalmazásával érnek el. Emellett segítik gondozottaikat a 

mindennapi ügyintézésben, egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférésben, igény szerint étkezést, 

tisztálkodást biztosítanak. 

Ebben a szolgáltatási profilban gyakori a visszaesés, a szerhasználathoz történı visszatérés, illetve 

az is komoly nehézséget okoz, hogy ezeket a klienseket nagyon nehéz motiválni. 

 Az intézményvezetı korábbi javaslatát, - mely összhangban van a jogalkotói törekvésekkel is- 

igyekeztünk figyelembe venni, ezért törekedtünk arra, hogy pénzbeli ellátások megállapítása során 

elsısorban természetben nyújtsunk segítséget a rászorulóknak.  

 

 

5.7. Roma Nemzetiségi Önkormányzat: 



 

Fı tevékenységük a hajdúnánási roma lakosság segítése, ennek érdekében a hh-s tanulók számára 

ösztöndíjat biztosítanak, idénymunkákat szerveznek a cigány lakosság számára. 

Emellett részt vesznek a roma hagyományok és kultúra megismertetését célzó rendezvények 

szervezésében, illetve lebonyolításában. 

 

5.8. Református Idısek Otthona: 

A Hajdúnánási Református Egyházközség Idısek Otthona Hajdúnánás, Köztársaság tér 12. szám 

alatti székhellyel mőködı, tartós bentlakásos idısek otthona. 

Mőködési engedélye szerint a székhelyen 61 fı lakhatását, ápolását-gondozását biztosítja.  

 

Mint ahogyan a 4. 1. pontban már kifejtésre került, Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-

testülete a Szociális Gondozási Központ keretében ellátott feladatokat a Hajdúnánási Református 

Egyházközséggel kötött ellátási szerzıdés útján biztosítja.  

2012. novemberében az Egyházközség kérelemmel fordult a képviselı-testülethez, melyben a 

Gondozási Központ tartós bentlakásos szociális intézménnyé történı átminısítéséhez kérte a 

testület jóváhagyását. A testület a kérelmet 493/2012. számú Képviselı-testületi Határozatával 

támogatta, az intézmény szolgáltatásainak átcsoportosítását követıen a Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala az intézmény mőködését 2013. április 26-án jogerıs 

mőködési engedélyében az alábbiak szerint engedélyezte:  

Étkeztetés (szociális étkeztetés):                    90 fı               Ellátási terület: Hajdúnánás 

Házi segítségnyújtás:                          30 fı             Ellátási terület: Hajdúnánás 

Idısek klubja  

(idısek nappali intézményi ellátása):              25 fı              Ellátási terület: Hajdúnánás 

Idıskorúak gondozóháza  

(átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás):               3 férıhely     Ellátási terület: Hajdúnánás 

Tartós bentlakásos intézményi elhelyezés:  15 férıhely     Ellátási terület: Hajdúnánás 

 

Az étkeztetést a tavalyi évben átlagosan 100-120 fı, míg a házi segítségnyújtást átlagosan 17-18 fı 

vette igénybe, a korábbi mőködési engedélyben foglaltaknak megfelelıen.    

 

5.9. Segítı Szív Szociális Szolgálat 

A hajdúdorogi székhelyő szervezet mőködési engedélye alapján 2011. április 19-tıl kezdıdıen 

612 fı számára biztosíthat ellátást Hajdúböszörmény, Hajdúdorog és Hajdúnánás településeken. 

5. 10. Baptista Szeretetszolgálat Kelet-magyarországi Humán Szolgáltató Központ:  



 

Az intézmény 2012. októberi beszámolója alapján 2011. július 1-jétıl lát el házi segítségnyújtó 

feladatokat településünkön. A 2012. augusztus 31-ei adatok alapján elmondható, hogy 5 

gondozónı végez házi segítségnyújtási feladatokat a településen.  

 

6. Hajdúnánás város SWOT analízise: 

 

A SWOT analízist elemezve látható, hogy a koncepció legutóbbi felülvizsgálata óta a problémák 

aligha változtak. Még mindig komoly akadályt jelent, hogy túl sok törvény és rendelet szabályozza 

az ellátórendszer mőködését.  

Erısségeink is közel azonosak a 2011-ben megfogalmazottakhoz, ugyanakkor lehetıségeink 

kiegészítésre kerültek az azóta már sikerrel mőködı START -, valamint szociális 

földmunkaprogrammal.  

 

Erısségek: 

- jól mőködı, stabil intézményrendszer 

- jó kezdeményezıképességő, az új 

lehetıségeket keresı szakemberek; 

- a szereplık befogadókészsége az 

újdonságokra 

- a non profit, illetve egyházi szervezetek 

egyre nagyobb szerepvállalása, az állam 

„tehermentesítése”; 

 

Gyengeségek: 

- a kilátástalanság miatt nehezen motiválható 

kliensek; 

- a támogatások nem minden esetben érnek a 

megfelelı célba; 

- túl sok törvény és rendelet szabályozza az 

egyes ellátásokat; 

- a segítık nem látják egymás munkáját; 

 

 

Lehetıségek:  

- munkahelyteremtı beruházások felkutatása; 

- pályázati lehetıségek kiaknázása;  

- a földrajzi, települési adottságok jobb 

kihasználása; 

- START munkaprogram további kiszélesítése,  

- a szociális földmunka program folytatása.  

 

Veszélyek: 

- amennyiben nem javul a gazdasági  

helyzet, az állam arra kényszerülhet, hogy a 

szociális ellátórendszerben megszorításokkal 

éljen; 

- új, egyre komplexebb problémákkal 

jelentkezı kliensek 

           

 

 

7. Új utak, megoldási lehetıségek: 

 



 

A szociális szakma és a társadalompolitika fı alapelvei között a szegénység csökkentése, a 

kedvezıtlen népesedési folyamatok fékezése, a gyermekvállalás, a családalapítás jelentıségének 

hangsúlyozása által, munkaerı-piaci aktivitás erısítése, idıskori biztonság garantálása. 

Mindezek biztosításához önkormányzatunk nemcsak a kötelezıen elıírt ellátások és 

szolgáltatások biztosításával járul hozzá.  

Mind az önkormányzat, mind a szociális szférában dolgozó szakemberek új szolgáltatások 

meghonosításán dolgoznak.  

A már mőködı modellek mellett továbbra is figyelemmel kísérjük a pályázati lehetıségeket, 

keressük az együttmőködés lehetıségét, hogy a település lakossága minél személyre szabottabb, a 

problémára fókuszáló segítségnyújtásban részesülhessen.  

Az önkormányzat anyagi lehetıségeit figyelembe véve törekszünk arra is, hogy a saját forrás 

biztosításával bevezetett pénzbeli támogatások (pl. krízis segély), továbbá természetbeni ellátások 

(szociális földprogram, tüzelıgyőjtési engedély) biztosításával a város lakosságát is aktívan 

bevonjuk sorsuk jobbá tételébe.  

 

Mint ahogyan a koncepció 2011-es felülvizsgálatában már kifejtésre került, a segélyek célzottabb 

felhasználását segítené az egy csatornás támogatási rendszer.  

Reméljük, hogy a 2014.-tıl bevezetésre tervezett ún. szociális nyilvántartás is azt a célt szolgálja 

majd, hogy az egyes rászorultsági alapon nyújtható ellátások, családtámogatások rendszere 

átláthatóbbá válik a szereplık számára.  

 



 

8. Összegzés:  

Mint ahogyan a koncepciót áttekintve is látható, az országos szintő társadalmi és gazdasági 

problémák Hajdúnánáson is igen jelentısen éreztetik hatásukat.  

A problémák egyre komplexebbé válása, gyakorisága arra ösztönzi a szociális szakmában 

tevékenykedı szakembereket, hogy folyamatosan új utakat keresve próbáljanak professzionális 

segítséget nyújtani a bajban lévı, elesett egyéneknek.  

Fentiek érdekében elengedhetetlen, hogy a szakmabeliek között folyamatos legyen a 

kommunikáció, és a kooperáció, ugyanakkor a párhuzamos szolgáltatások közötti mértéktartásra 

is kiemelt figyelmet kell fordítanunk.  

 



 

Irodalomjegyzék: 

 

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 

2. A gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, 

3. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületiének elıterjesztései (kivonatok)  

4. Hajdúnánás városban mőködı szociális intézmények beszámolói 

5. Helyi Esélyegyenlıségi Program-tervezet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 28-án 
– pénteken – de. 7,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
283/2013. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdésében 

foglaltakra tekintettel a 88. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint az 

Önkormányzati Társulás az Észak-alföldi Régió Ivóvíz-minőségének Javításáért 

(5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. szám) társulási megállapodás módosítását 

tartalmazó, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja azzal a módosítással, hogy a 

megállapodás 3.) pontjában szereplő táblázat 24. sorában Nagyecsed Város Önkormányzat 

székhelye helyesen: 4355 Nagyecsed Árpád-utca 32. szám. 

 

Felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati társulási 

megállapodás aláírására. 

 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2013. június 30.  
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 28-án 
– pénteken – de. 7,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
284/2013. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a 88. § (2) bekezdésében 

meghatározottak szerint a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás 

(4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. szám) társulási megállapodásának 20. pontjában 

meghatározottakra tekintettel, mint a Társulás tagja, a Társulási Tanács javaslatára 

hozzájárul ahhoz, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzata (Hajdúsámson, Szabadság tér 

5. szám) a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társuláshoz csatlakozzon és a 

társulási vagyonhoz kéri lakosságszám arányosan hozzájárulását.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a csatlakozási szándék elfogadásáról a társulás elnökét 

tájékoztassa. 

 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. június 30. 
 
 
 
 

   kmft. 
 
 
 
 

     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 28-án 
– pénteken – de. 7,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
285/2013. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdésében 

foglaltakra tekintettel a 88. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a Hajdúsági 

Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 

1. szám) társulási megállapodás módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt társulási megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja, és 

jóváhagyja a Társulási tanács 16/2013. (VI.13.) Hull. Társ. számú határozatát.  

 

Felhatalmazza a polgármestert társulási megállapodást módosító okirat és az egységes 

szerkezetbe foglalt önkormányzati társulási megállapodás aláírására. 

 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. június 30.    
 
 
 
 

   kmft. 
 
 
 
 

     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



 

       I. számú melléklet 
 

Társulási megállapodást módosító okirat 
 

 
amelyben a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás (székhely: 4220 
Hajdúböszörmény, 01329/4 hrsz) tagjai a Társulás létrehozásáról rendelkező 2002. október 3. 
napján megkötött és már módosított „Önkormányzati társulási megállapodás”-t az alábbi 
rendelkezésekkel módosítják: 
 
1./ A társulási megállapodás bevezető része az alábbira módosul:  
 
„Jelen megállapodást aláíró 15 hajdúsági település a jogszabályváltozásokból adódó 
felülvizsgálati kötelezettségének eleget téve, az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. k) 
pontjában taglalt szabad társulás elvére tekintettel, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87-95.§-aiban foglalt 
rendelkezéseknek megfelelően, a hivatkozott jogszabályokban meghatározott helyi 
önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása céljából, önkéntes elhatározásukból 
tiszteletben tartva az Önkormányzatok egyenjogúságát, valamint a kölcsönös előnyökre 
tekintettel, a lakosság arányos teherviselése alapján” 

 
2./ A társulási megállapodás 2. pontjának első mondata helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
 
„Alapító és Csatlakozó Önkormányzatok: 
Az alapító és csatlakozó önkormányzatok névsorát, székhelyét, képviselőjét, 
lakosságszámát és szavazati arányát jelen társulási megállapodás elválaszthatatlan részét 
képező 1. sz. melléklet tartalmazza.”  
 
3./ A társulási megállapodás 5. pontjában „Területi Államháztartási Hivatal (TÁH)” kifejezés 
„Magyar Államkincstár (MÁK)” –ra módosul. 
 
4./ A társulási megállapodás 7. pontjában a „a költségvetési hozzájárulásuk” helyébe „a 
település lakosságszáma” lép. 
 
5./ A társulási megállapodás 8. pontjában az „elnökhelyettest”, elnökhelyetteseket”, 
elnökhelyettesének kifejezések helyébe „alelnököt”, alelnököket, „alelnökének” kifejezések 
lépnek.   
 
6./ A társulási megállapodás 10. pontjának 3. mondata helyébe a következő lép:  „A 
tanácsülést a tanács elnöke, akadályoztatása esetén a tanács valamely alelnöke, együttes 
akadályoztatásuk esetén a korelnök hívja össze és vezeti.” 

7./ A társulási megállapodás 10. pontjának utolsó mondatában a „közigazgatási hivatal” 
kifejezés helyébe a „kormányhivatal” kifejezés lép.  

8. / A társulási megállapodás 11. pontja az alábbira módosul:  

„A társulás tagjai a település lakosságszámának arányában rendelkeznek szavazati joggal, 
amely arány a felek akarata szerint a következő: 

− Hajdúböszörmény: 24,6% 



 

− Hajdúnánás: 13,7% 
− Hajdúdorog: 7,0 % 
− Hajdúhadház: 10,3 % 
− Balmazújváros: 14,0% 
− Polgár: 6,35% 
− Téglás: 5,1% 
− Görbeháza: 1,95% 
− Újtikos: 0,7% 
− Tiszagyulaháza: 0,6% 
− Bocskaikert: 2,5% 
− Folyás: 0,3% 
− Hortobágy: 1,2% 
− Újszentmargita: 1,2% 
− Hajdúsámson: 10,5% 

 
 

Azaz összesen: 100% 
 
Szavazni személyesen, vagy a társulás tagjai által írásban meghatalmazott képviselő útján 
lehet. A társulási tanács üléséről készült jegyzőkönyvet a tanácsülést vezető elnök 
alelnök vagy korelnök, az ülésen a társulási tanács tagjai közül választott jegyzőkönyv-
hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni 
a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalhoz.”  
 
9./ A társulási megállapodás 12. pontjában az „elnök helyettesei” kifejezés helyébe az 
„alelnökei” kifejezés lép. 

10./ A társulási megállapodás 14. pontja az alábbival egészül ki: „Csatlakozóként 
Hajdúsámson Város Önkormányzata lakosságszám arányosan 124.230 Ft.- készpénzzel 
járul hozzá a társulás vagyonához, melyet legkésőbb a társulási megállapodás aláírását 
követő 1 hónapon belül bocsát a társulás rendelkezésére.” 

11./ A társulási megállapodás 15. pontjában az „A társulás tagjainak több mint fele” 
szövegrész helyébe „A társulási tanács” szövegrész lép.”  

12./ A társulási megállapodás 16. pontjából törlésre kerül a következő mondat: 
„Költségvetése Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának költségvetésének önálló, 
elkülönített fejezete.” 

13./ A társulási megállapodás 16. pontjában az „elnökhelyettes” kifejezés helyébe „alelnök”, 
kifejezés lép.   
 
14./ A társulási megállapodás 17. pont 4.  mondata törlésre kerül: „A társulásban részt vevő 
valamennyi önkormányzat jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy kiválás 
esetén a társulás rendelkezésére bocsátott vagyonát a társulásból nem vonhatja ki.” 
 
15./ A társulási megállapodás 19. pontjának első mondata az alábbira módosul:  

„A társulás megszűnik,  

• ha a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult; 
• ha a társulás tagjai minősített többséggel azt elhatározzák; 



 

• a törvény erejénél fogva; 
• a bíróság jogerős döntése alapján.” 

 
16./ A társulási megállapodás 20. pontja az alábbi szöveggel egészül ki:  
 
„A társuláshoz csatlakozni a naptári év első, abból kiválni a naptári év utolsó napjával 
lehet. A társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény eltérően nem 
rendelkezik, legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről 
a társulási tanácsot értesíteni kell.” 
 
17./ A társulási megállapodás 22.6. pontjának 2. mondatában: „a társulás 14 településén” 
szövegrész „a társulás 15 településén” szövegre módosul.   

 
18./ A társulási megállapodás keltezés előtti zárómondatában található jogszabályi hivatkozás 
„az 1990. évi LXV. tv. és az 1997. évi CXXXV. tv. „-ről „a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.”-re módosul.  

 
19./ A társulási megállapodásnak a további rendelkezései változatlan tartalommal maradnak 
hatályban. A társulási megállapodást módosító jelen okirat rendelkezéseit a társulási tanács a 
16/2013. (VI.13.) Hull. Társ. számú határozatában állapította meg, de a módosító okirat csak 
a társulás tagjai képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott jóváhagyó határozatai 
alapján válik hatályossá.  
 
 

Hajdúböszörmény, 2013. június 30. napján 
 
 
……………………………. ………………………….. ……………………………… 
  /: Hajdúböszörmény:/  /: Hajdúdorog:/     /:Hajdúnánás:/ 
       polgármester      polgármester       polgármester 
 
 
………………………..…… ………………………….. ……………………………….. 
           /: Téglás:/   /:Hortobágy:/   /:Balmazújváros:/ 
      polgármester   polgármester        polgármester 
 
 
…………………………. …………………………… ……………………………. 
        /:Hajdúhadház:/   /:Polgár:/   /:Bocskaikert:/ 
        polgármester   polgármester   polgármester 
 
 
 
………………………… ……………………………. ……………………………... 
           /:Folyás:/   /:Görbeháza:/   /:Tiszagyulaháza:/ 
…….polgármester   polgármester   polgármester 
 

         ………………….                         ………..………  ……..………...... 
       /:Újszentmargita:/                              /:Újtikos:/   /:Hajdúsámson:/                           
          polgármester                                  polgármester       polgármester 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 28-án 
– pénteken – de. 7,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
286/2013. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szakképzésről szóló 2011. évi 
CLXXXVII törvény 92. § (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Észak-hajdúsági 
Szakképzés-szervezési Társulás jogutód nélküli megszűnését a határozat mellékletét 
képező megszüntető okirat szerint elfogadja. 
 

A TÁMOP 2.2.3-09/1-2009-0021 azonosító számmal ellátott pályázatban az Észak-
hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás jogutódja a szakképzésről szóló 2011. évi 
CLXXXVII törvény 92. § (7) bekezdése alapján az állami intézményfenntartó központ. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a társulás megszüntetéséről szóló megállapodást írja alá és a 
megszüntetésből eredő intézkedéseket tegye meg.  
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. július 30. 
 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



 

MEGÁLLAPODÁS 

 

az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás, valamint annak létrehozására és 
működtetésére vonatkozó megállapodás megszűntetéséről, valamint a társulás vagyonának 
felosztásáról  

mely létrejött az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás ( továbbiakban : Társulás ) 
tagjai :  

1.Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. szám) 

2. Hajdúnánás Városi Önkormányzat (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér. 1. szám) 

3. Polgár Város Önkormányzata (4090 Polgár, Barankovics tér 5. szám) 

4. Tiszalök Város Önkormányzata (4450 Tiszalök, Kossuth út 67. szám) 

( a továbbiakban együttesen : Társulás tagjai ), valamint a Társulás vagyonának megosztásával 
kapcsolatos kérdésben az alábbiak szerint : 

 

I. MEGSZÜNTETŐ IRAT 

Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás tagjai:   

1.Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. szám) 

2. Hajdúnánás Városi Önkormányzat (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér. 1. szám) 

3. Polgár Város Önkormányzata (4090 Polgár, Barankovics tér 5. szám) 

4. Tiszalök Város Önkormányzata (4450 Tiszalök, Kossuth út 67. szám) 

(együttes említésük esetén: tagok) közös megegyezéssel és egyező akarattal kinyilvánítják, hogy a 
képviselő testületeik által, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B. § alapján, a 
szakképzéssel összefüggő egyes önkormányzati feladatok végrehajtására létrehozott társulásukat az 
államháztartásról szóló CXCV. törvény 11.§-a  alapján,  az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/20111.(XII.31.) Korm. rendelet 14.§-ában foglaltak figyelembe vételével  
2013. június 30-i hatállyal jogutód nélkül megszüntetik  az alábbiak szerint: 

A Társulás megnevezése: Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás  

A társulás székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.  

A társulás létrehozásának éve: 2008. 

A társulás megszüntetését elrendelő szervek neve, székhelye:  

Hajdúböszörmény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

  (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. szám) 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  



 

(4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér. 1. szám) 

Polgár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  

 (4090 Polgár, Barankovics tér 5. szám) 

Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  

 (4450 Tiszalök, Kossuth út 67. szám) 

A megszűnés módja: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény11.§-ának (1) bekezdése 
alapján az alapító szerv általi jogutód nélküli megszüntetés.  

A megszűnés oka: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ és 4.§-a szerint 2013. 
január 1-jétől az állam gondoskodik a szakközépiskolai és szakiskolai nevelés- oktatással összefüggő 
köznevelési alapfeladatok ellátásáról. Mivel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B.§-
a- mely alapján a társulás a szakképzéssel összefüggő egyes önkormányzati feladatok végrehajtására 
létrejött -2013. január 1-jével hatályát veszti és mivel a térségi integrált szakképző központ fenntartása 
a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4-5.§-ai szerint a szakképző iskola 
fenntartásához kötődik, a társulásban tag önkormányzatok intézményfenntartói jogának, és azzal 
kapcsolatos önkormányzati feladatellátási kötelezettségének megszűnése indokolja a térségi integrált 
szakképző központ működtetésére alapított társulás megszüntetését.  

A közfeladat jövőbeni ellátása: A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXVII. tövény 4.§ (2) bekezdése 
szerint 2013. szeptember 1-től a szakképző iskola a szakképzési feladatok hatékonyabb ellátása 
érdekében térségi integrált szakképző központ keretében működik. A köznevelési feladatot ellátó 
önkormányzati fenntartási intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. 
törvény 4.§-ának (1) bekezdése szerint 2013. január 1-jétől a szakképzési feladatot ellátó köznevelési 
intézmények – így a térségi integrált szakképző központtal kapcsolatos feladatokat is- az állami 
intézményfenntartó központba történő beolvadásával az Állam fenntartásába kerülnek.  

A közfeladat jövőbeni ellátásához szükséges vagyont a társulás tagjai jelen megállapodás III. pontja 
szerint megosztják egymás között.  

A Társulás tagjai a megosztás során a tulajdonukba kerülő szakképzési feladatellátáshoz szükséges és 
azt szolgáló vagyont vagyonkezelési szerződéssel átadják az állami intézményfenntartó központnak.  

A TÁMOP 2.2.3-09/1-2009-0021” azonosítószámú Észak-hajdúsági Versenyképes TISZK” című 
uniós pályázatokkal kapcsolatos támogatási jogviszony tekintetében a szakképzésről szóló 2011.évi 
CLXXXVII. törvény 92/a.§ (7) bekezdése értelmében az állami intézményfenntartó központ a 
Társulás jogutódja.  

 

II. A TÁRSULÁS VAGYONÁNAK FELSOROLÁSA 

A Társulás által szakképzési hozzájárulásból vásárolt eszközök: 

Bocskai István Gimnázium (Hajdúböszörmény) részére üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 
bruttó nyilvántartási értéke: 6.598.063.-Ft 

Széchenyi István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium (Hajdúböszörmény) részére 
üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök bruttó nyilvántartási értéke: 43.079.708.-Ft  



 

Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző Iskola, és Kollégium (Hajdúnánás) részére 
üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök bruttó nyilvántartási értéke: 42.650.561.-Ft  

József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola (Polgár) részére üzemeltetésre, kezelésre átadott 
eszközök bruttó nyilvántartási értéke: 5.822.428.-Ft 

Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Tiszalök) részére 
üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök bruttó nyilvántartási értéke: 4.263.552.-Ft 

A Társulás által a TÁMOP 2.2.3-09/1-2009-0021 projekt keretében megvásárolt eszközök: 

Bocskai István Gimnázium (Hajdúböszörmény) részére üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 
bruttó nyilvántartási értéke: 1.297.140.-Ft 

Széchenyi István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium (Hajdúböszörmény) részére 
üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök bruttó nyilvántartási értéke: 1.860.230.-Ft 

Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző Iskola, és Kollégium (Hajdúnánás) részére 
üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök bruttó nyilvántartási értéke: 5.594.280.-Ft 

József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola (Polgár) részére üzemeltetésre, kezelésre átadott 
eszközök bruttó nyilvántartási értéke: 1.372.140.-Ft 

Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Tiszalök) részére 
üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök bruttó nyilvántartási értéke: 1.372.140.-Ft 

A Társulás munkaszervezete (Hajdúnánás) által használt eszközök bruttó nyilvántartási értéke: 
2.755.753.-Ft  

A Társulás költségvetéséből megvásárolt eszközök:  

- A munkaszervezet irodájában használt eszközök bruttó nyilvántartási értéke: 71.665.-Ft  
- Kisértékű irodai eszközök, berendezések melyek nyilvántartási értéke: 0.-Ft  

(székek, kisértékű eszközök, berendezések )  

A Társulás vagyonát képezi még 2013.június 20-i állapot szerint 3.051.493.-Ft pénzeszköz, melyből 
1.996.117.-Ft jóteljesítési garancia (jóteljesítés esetén visszafizetési kötelezettség teljesítési határideje 
2013. december 20. ) Szabad pénzeszköz: 1.055.376.-Ft  

 

III.  A TÁRSULÁS VAGYONÁNAK MEGOSZTÁSA 

A vagyon megosztásának elveit a Társulási Tanács 2/2013.(III.29.) számú Társulási Tanácsi 
döntésével határozta meg, melyre tekintettel a Társulás tulajdonát képező eszközök az alábbiak szerint 
kerülnek felosztásra: 

A szakképzési hozzájárulásból és a TÁMOP 2.2.3-09/1-2009-0021 projekt során megvásárolt 
eszközök azon önkormányzat tulajdonába kerülnek, amelyek közigazgatási területén az eszközt 
jelenleg is használó szakképző intézmény van.  

Hajdúböszörmény Városi Önkormányzata:   52.835.141.-Ft 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat:    51.072.259.-Ft  



 

Polgár Városi Önkormányzat:      7.194.568.-Ft  

Tiszalök Városi Önkormányzat:     5.635.692.-Ft  

A tulajdont szerzők kijelentik, hogy a tárgyi eszközök használata, hasznosítása során kiemelt 
figyelmet fordítanak a TÁMOP 2.2.3-09/1-2009-0021 számú pályázatban vállalt kötelezettségek 
teljesítésére a fenntartási időszakban.  

A Társulás munkaszervezete által használt eszközök a gesztor – Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
tulajdonába kerülnek.  

A részletezett vagyonmegosztási elvek alkalmazásával keletkezett önkormányzati vagyonrészek 
tételes kimutatása a megállapodás elválaszthatatlan melléklete. 

A Társulás szabad pénzeszköze a 2012. évi költségvetési hozzájárulás – tanulói létszám - arányában 
kerül felosztásra az alábbiak szerint:  

Hajdúböszörmény Városi Önkormányzata: ( 699 fő  - 32%)    337.720.-Ft 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat: (826 fő – 37%)   390.489.-Ft 

Polgár Városi Önkormányzat: (403 fő – 18%)    189.968.-Ft 

Tiszalök Városi Önkormányzat: ( 284 fő – 13% )    137.199.-Ft 

 

 

IV. A MEGSZŰNÉST KÖVETŐ FELADATOK ELLÁTÁSA 

A Társulás tagjai 2013. július 1-jétől Hajdúnánás Városi Önkormányzatot, mint gesztor 
önkormányzatot kérik fel az eszközbeszerzéshez kapcsolódó jóteljesítési garancia kezelésére, és a 
hatályos jogszabályokban előírt kötelező feladatok ellátására.  

Jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt szerződő felek az alábbiak szerint írják alá:  

 

Szerződő fél neve:      Képviseletre jogosult aláírása:  

Hajdúböszörmény Városi Önkormányzat 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat  

Polgár Városi Önkormányzat 

Tiszalök Városi Önkormányzat 

 

 

 

 

 



 

ZÁRADÉK 

 

Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás megszüntető okiratát az alapító önkormányzatok 
az alábbi számú határozataikkal 2013. június 30-i hatállyal fogadják el.  

 

Önkormányzat neve:    Határozat száma:   Polgármester aláírása:  

Hajdúböszörmény Városi Önkormányzata: 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat:  

Polgár Városi Önkormányzat:  

Tiszalök Városi Önkormányzat: 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 28-án 
– pénteken – de. 7,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
287/2013. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdésében 
foglaltakra tekintettel a 88. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint az  
Észak-hajdúsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (4087 
Hajdúdorog, Tokaji út 4. szám) társulási megállapodás módosítását tartalmazó, a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását a határozat 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
   
Felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati 
társulási megállapodás aláírására. 

 
 

Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. június 30. 

 

 

 
kmft. 

 
 
 
 

     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



 

1. sz. melléklet 

Az Észak-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás  
társulási megállapodása egységes szerkezetben. 

 
 

Észak-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító  
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 



 

A z  1  s z .  m e l l é k l e t b e n  f e l s o r o l t  t e l e p ü l é s i  ö n k o r m á n y z a t o k  
k é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e i  e l h a t á r o z z á k ,  a  j o g s z a b á l y v á l t o z á s o k b ó l  

a d ó d ó  f e l ü l v i z s g á l a t i  k ö t e l e z e t t s é g é n e k  e l e g e t  t é v e ,  a z  
A l a p t ö r v é n y  3 2 .  c i k k  ( 1 )  b e k .  k )  p o n t j á b a n  t a g l a l t  s z a b a d  

t á r s u l á s  e l v é r e  t e k i n t e t t e l ,  M a g y a r o r s z á g  h e l y i  
ö n k o r m á n y z a t a i r ó l  s z ó l ó  2 0 1 1 .  é v i  C L X X X I X .  t ö r v é n y  8 7 - 9 5 . § -
a i b a n  f o g l a l t  r e n d e l k e z é s e k n e k  m e g f e l e l ő e n ,  a  t é r s é g  k ö z m ű v e s  
i v ó v í z - e l l á t á s i  f e l a d a t a i n a k  k o r s z e r ű ,  h a t é k o n y a b b  é s  c é l s z e r ű b b  
m e g o l d á s a  é r d e k é b e n ,  m i n t  k ö z ö s  c é l  m e g v a l ó s í t á s á r a  é s  a  k ö z ö s  

é r d e k é r v é n y e s í t é s  e l ő s e g í t é s e  j e g y é b e n  

mint alapító tagok (együttesen és a továbbiakban, mint Tagok) önálló jogi személyiséggel 
rendelkező önkormányzati társulást (továbbiakban Társulás) hoznak létre és biztosítják annak 
működési feltételeit. 

A társult önkormányzatok felsorolását az önkormányzatok pontos megnevezésének és 
székhelyének feltüntetésével az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

PREAMBULUM 
 
Az Európai Unió 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó kiemelt támogatási területét, a 
környezetvédelmet és az ahhoz kapcsolódó eszközrendszert a KA (Kohéziós Alap) foglalja 
össze. A támogatási cél a Kormány Új Magyarország Fejlesztési Program környezeti 
fejlesztéseihez, ezen belül az „egészséges, tiszta települések” megteremtését szolgáló 
beavatkozási csoporthoz kapcsolódik. 
 
Mivel a projekt-előkészítési munka kezdetekor még nem volt megállapítható a résztevő 
önkormányzatok köre, és az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Társaság (Továbbiakban ÉARFÜ Kht.) felismerte ezen kiemelkedő jelentőségű 
projekt szükségességét, az előkészítési források elnyerése érdekében kezdeményezte az 
Észak-Alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program II. ütemének előkészítését az 
ívóvízminőségi problémával rendelkező önkormányzatok helyett és érdekében. Az ÉARFÜ 
Kht. sikeresen pályázott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt PEA3 Nagyprojekt 
Előkészítő Alapra és 750 millió Ft fejlesztési forrást nyert a II. ütem teljes előkészítésére az 
NFH-ENV-2/2005 azonosító számú támogatási szerződés alapján (továbbiakban: Támogatási 
Szerződés), amelynek finanszírozása a Támogató kezdeményezésére jogszabályváltozás és 
támogatási szerződésmódosítás következtében átkerült a Környezet és Energia Operatív 
Programba (továbbiakban KEOP). 
 
Tekintettel arra, hogy a Támogatási Szerződés szerint az ÉARFÜ Kht. csak ideiglenes 
kedvezményezett, ezért annak egyik végső kedvezményezettje jelen Társulási Megállapodás 
keretében létrejövő Társulás. A jelen társulási megállapodás a Támogatási Szerződéssel és 
annak minden módosításával összhangban értelmezendő. A Támogatási Szerződés a 
megállapodás elválaszthatatlan része.  
 
Társult tagok tudomásul veszik, hogy az előkészítő szakasz az Észak-alföldi régióban 
egységesen az összes érintett önkormányzat vonatkozásában együtt történik, ami befolyással 
van a közbeszerzések lebonyolítására, szerződések megkötésére, az előkészítés költségének 
finanszírozására és az előkészítési szakasz Támogatóval való elszámolására.  
Ennek érdekében együttműködni kötelesek a többi e tárgyban létrejött társulással és közös 
felelősséget viselnek az előkészítés lebonyolításával kapcsolatban. 
 



 

A Társulás célja a KEOP 1.3.0. kódszámú ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati 
konstrukcióból igényelhető támogatással a településeken a lakosság egészséges ivóvízzel való 
ellátása a 98/83/EK irányelv és a hatályos 201/2001. (X.25.) Kormány rendeletben rögzített 
határértékek, illetve az OKI (Országos Környezetegészségügyi Intézet) Víz-higiénés 
osztályának szakvéleménye alapján térségi ivóvízminőség-javító projektek keretében, a 
kormányrendelet szerinti ivóvízminőség-javító program megvalósítása, a projekt gazdájaként 
annak menedzselése, a KEOP Irányító Hatóságával, valamint a pályázati dokumentáció 
kidolgozását végző szakértő szervezetekkel való együttműködés, a projektben érintett 
résztvevők munkájának koordinálása a teljes megvalósítás befejezéséig.  
Tagok az Észak-alföldi régió, Hajdú-Bihar megyei, észak-hajdúsági térség ivóvízminőség-
javító programjának megvalósítására vállalkoznak.  
A Társulás vállalja, hogy a társult települések ivóvízminőségének javítása érdekében az 
előkészítésre vonatkozó Támogatási Szerződés keretében, közbeszerzési eljárás alapján 
kiválasztott vállalkozók által elkészített/ elkészülő azon tanulmányok és szakmai anyagok 
átvételét az ÉARFÜ Kht-tól/, amelyek szükségesek a Kohéziós Alapra benyújtandó 
pályázathoz szakmai háttértanulmányként. Ezek a következők: 
Az alprojektben érintett települések ivóvízminőségének javítása érdekében megtörtént azok 
helyzetfeltárása, elkészültek az előzetes megvalósíthatósági tanulmányok, elvi vízjogi 
engedélyes tervek, megszerezésre került az elvi vízjogi engedélyek és rendelkezésre áll vízmű 
rendszerenként a 104/1998. (V.22.) Korm. rendelet szerinti megvalósíthatósági tanulmányok.  
 
Folyamatban lévő/ későbbiek során készülő tanulmányok, szakmai anyagok, 
tenderdokumentációk: 
1. tender keretében: 
EU források iránti támogatási pályázat elkészítése és beterjesztése. 

- Környezetvédelmi hatástanulmányok 
- Részletes megvalósíthatósági tanulmány az alprojektekre 
- Pénzügyi és költség-haszon elemzés elkészítése az alprojektekre 
- KEOP támogatási kérelem az alprojektre 

2. tender keretében:  
A még hiányzó tervezési, engedélyezési feladatok elvégzése. 

- Építési és vízjogi létesítési engedélyes tervek kiviteli terv szintű tartalommal 
- Tenderspecifikációk 

3. tender keretében: 
Üzemeletetésre vonatkozó tanulmány elkészítése. 

- Optimális üzemeltetői struktúra tanulmány 
4. tender keretében: 
A kivitelező és a kivitelezésben közreműködő egyéb szervezetek kiválasztására irányuló 
közbeszerzési eljárás lefolytatása, kivitelezési szerződés megkötése. 

- Sárga FIDIC építési tender 
- PIU szolgáltatási tender 
- PR szolgáltatási tender 
- Mérnök szolgáltatási tender 

Valamint az ezekhez szükséges: 
- Műszaki-szakmai felügyelet, 
- Menedzsment munka, a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott vállalkozók 

munkájának nyomon követése 
A Társulás Megbízási Szerződés keretei között felhatalmazza az ÉARFÜ Kht-t arra, hogy a 
még elkészítendő tanulmányok, elvégzendő előkészítési feladatok vonatkozásban a 
közbeszerzési eljárást lebonyolítsa. Az előkészítés támogatására megkötött támogatási 
szerződésben rögzített feltételek alapján vállalja a Társulás a rá eső önerő biztosítását és a 
menedzsment költségek fedezését a megbízási szerződésben meghatározott módon. A 



 

megbízási szerződés a Társulási Megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi. A 
Társulás a saját nevében jár el a pályázat benyújtása érdekében és a projekt megvalósításában 
a Társulási Tanács döntései szerint. 

Tagok mindezen feladatokat olyan magas műszaki-, technikai színvonalon és a környezetet 
védő rendszerben kívánják megoldani, amely biztonságot nyújt a térségben élő lakosság 
számára. 

A tagok a KEOP 1.3.0 pályázatához szükséges önkormányzati saját forrás egy részének 
kiváltása érdekében a belügyminiszter 15/2011. (IV.22.) BM rendeletében foglaltaknak 
megfelelően EU Önerő Alap pályázatot nyújtanak be az illetékes minisztériumhoz. Tagok 
saját forrásaik kiegészítése, környezetvédelmi feladataik megfelelő szinten történő ellátása 
céljából igénybe kívánják venni a Kohéziós Alap pénzügyi eszközeit. 

A Társulás tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásukat 
szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az 
arányos teherviselés alapján hozzák létre, a tagok települési önkormányzati feladatainak 
hatékonyabb, célszerűbb megoldására. 

I. A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE 

A társulás neve:  Észak-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

Székhelye:  Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal 

 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4. 

Működési területe:  a társult önkormányzatok közigazgatási területe 

II. A TÁRSULÁS IDŐTARTAMA 

A Társulás határozatlan időtartamra jön létre. 
 

III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA 
 
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. k) pontjában taglalt szabad társulás elvére tekintettel, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87-95.§-
aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően, a Társulás önálló jogi személyiséggel, 
előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési szerv. A 
Társulás a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzéssel jön létre. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét az alapító szerv az alapító 
okirat kiadásától számított nyolc napon belül kérelmezi. 



 

A Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági feladatait a Székhely Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala látja el, jelen társulási megállapodásban, továbbá az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.  

A Társulás a projekt végrehajtása során a projekt lebonyolításáért felelős szervezetként jár el. 

IV. A TAGOK ÉS A TÁRSULÁS FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI 

IV/1. Ezen társulási megállapodás megkötésénél Tagok a vonatkozó KEOP előírások mellett 
a hazai irányadó jogszabályokat, különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) rendelkezéseit veszik figyelembe. 

IV/2. Jelen társulási megállapodás aláírásával a tagok, mint önkormányzatok kötelezettséget 
vállalnak arra, hogy közös környezeti és gazdasági érdekeiknek megfelelően, ezen 
megállapodás keretei között az alábbi feladatokat valósítják meg: 

IV/2.1. Önálló projekt közös kidolgozása az ivóvízminőség javítás megoldására. 

IV/2.2. A rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapok 
előteremtése, így különösen a KEOP 1.3.0 programjában való részvétel. Tagok 
kötelezettséget vállalnak az előkészítés és a költség-haszon elemzésben meghatározott 
településre eső önrész biztosítására.  

IV/2.3. Tagok kijelentik, hogy a projekt megvalósításával kialakított rendszert igénybe 
veszik és azt a projekt befejezését követő 5, év végéig fenntartják és üzemeltetik. 

IV/2.4. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt megvalósítása érdekében 
kölcsönösen együttműködnek egymással. 

IV/2.5. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érintett térség környezetvédelmi 
érdekeit, egységes fejlődését szem előtt tartva, a szerződésben foglalt elveket betartják, a 
továbbiakban annak érvényesülését nem akadályozzák, a rendszer működését aktív 
tevékenységgel szolgálják, közreműködnek a megvalósításban. 

IV/2.6. Tagok megismerik, átgondolják és értékelik a térségi ivóvíz-ellátási rendszer 
szerepét, a szerződésben megfogalmazott jogokat és kötelezettségeket, elfogadják a 
kialakított felelősségi rendszert. 

IV/2.7. Tagok tudomásul veszik, hogy a társulási megállapodást a projekt 
megvalósításának teljes befejezéséig, azaz az Operatív Programból a projekt 
megvalósításához folyósított támogatásnak, a Támogató által jóváhagyott, teljes körű 
elszámolásáig nem mondhatják fel. Tagok elfogadják, hogy ezen időszak alatt 
felmondásuk a társulás számára jelentős hátránnyal is járhat, melyért a Társulás a 
támogatási szerződésben meghatározott felelősséggel tartozik, és az általános jogelveknek 
megfelelően, teljes körűen jótállni köteles. 

IV/2.8. Tagok kötelezettséget vállalnak, hogy a projekt végrehajtása során a magyarországi 
hatályos jogszabályi rendelkezések, valamint a vonatkozó EU előírások szerint járnak el, 
így különösen figyelemmel lesznek a közbeszerzési törvény, a koncessziós törvény és a 
hatósági árszabályozás rendelkezéseire. 

IV/3. A társult önkormányzatok a társulás útján az Mötv. 13. § (1) bekezdésében szabályozott 
egészséges ivóvíz közszolgáltatás, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 



 

törvény 4. § (1) bekezdés a) pontjában szabályozott, a helyi víziközüzemi tevékenység 
fejlesztésére vonatkozó - a vízgazdálkodás országos koncepciójával és a jóváhagyott nemzeti 
programokkal összehangolt tervek kialakítása és végrehajtása, továbbá a 4.§ (2) bekezdés a) 
pontjában szabályozott ivóvíz-minőségű vízre vonatkozó előírásoknak megfelelő ivóvízellátás 
megvalósítására irányuló Észak-alföldi régió, Hajdú-Bihar megyei észak-hajdúsági térséget 
érintő ivóvízminőség-javító program részesei. 

A társulás céljainak elérése érdekében, Tagok a projekt keretében a folyamatos tervezés és 
felmérések alapján, előreláthatóan a 2. sz. mellékletben meghatározott ivóvíz-minőség javító 
beruházások megvalósítását tervezik: 

A projekt működéséhez a Társulás vállalja az alábbi munkafeladatok ellátását. 

IV/3.1. Szervezeti, gazdasági területen: 
• A projekt kidolgozásáért felelős szervezet részére megbízás adása; 
• A működtetés személyi, szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása; 
• Hazai támogatás pályázati feltételeinek biztosítása; 
• A projekt teljes körű lebonyolítása, ideértve a beruházások teljes pénzügyi, a számviteli és 

adóügyi elszámolását és a tagokkal való belső elszámolást is; 
• Működtetési költségek tervezése; 
• Lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás (PR) dokumentálása; 
• Pályázati részvételek szervezése, koordinálása; 
• Tervezési, szolgáltatási feladatok pályáztatásának kidolgozása; 
• Beszerzési feladatok (gépek, eszközök) pályáztatásának kidolgozása; 
• Építési feladatok pályáztatásának kidolgozása; 
• Előkészíti a projekt végrehajtáshoz szükséges szerződéseket, megállapodásokat. 

IV/3.2. Műszaki, beruházási területen: 
• A projekt előkészítés során a hatóságokkal, irányító hatósággal, közreműködő 

szervezetekkel és a szakemberekkel való együttműködés, adatok szolgáltatása, műszaki, 
pénzügyi, jogi és üzemeltetési kérdésekben a döntések meghozatala; 

• Az igazolt teljesítések alapján a kivitelezői számlák kiegyenlítése a kapcsolódó pénzügyi 
elszámolásokkal; 

• A megvalósítás során az építési terület előkészítése, biztosítása; 
• Lakossági tájékoztatás; 
 
IV/3.3 A beruházás műszaki befejezése utáni feladatok: 
• A projekt megvalósulása után, a meglévő rendszeren létrejövő, a projekt által kialakított új 

víziközmű vagyon rendszer üzembe adása, igénybevétele; 
• Részvétel az EU támogatás felhasználási ellenőrzési eljárásában, támogatási szerződés 

szerint 
• A beruházással kapcsolatos végleges és teljes körű pénzügyi elszámolás, EU támogatási 

szerződéseknek megfelelően. 
• Hitelfelvétel esetén a társult önkormányzatok jelen megállapodás elfogadásával 

kötelezettséget vállalnak, hogy a beruházási saját erő biztosítása érdekében a társulás által 
az önkormányzatok kezességvállalása mellett felvett bankhitelt a beruházás 
megvalósítása, a társulás megszűnése utáni időszakban az őket terhelő arányban 
jogutódként törleszteni fogják. 

A IV/3.1. IV/3.2. és IV/3.3 pontokban meghatározott feladatainak ellátása során a Társulás 
köteles féléves – ezen belül negyedéves bontású – munka és pénzügyi ütemtervet készíteni. 
Ezt a Társulási Tanács félévente jóváhagyja.  



 

V. A TÁRSULÁS ALAPTEVÉKENYSÉGE 

A Társulás a IV/3. pontban meghatározott, a települések lakott területén az ivóvíz-minőségű 
vízre vonatkozó előírásoknak megfelelő ivóvíz ellátási feladatokhoz szükséges pénzeszközök 
megszerzését és felhasználását a társulási megállapodásban meghatározott működési területen 
alaptevékenységként, az alapítók szakmai és gazdasági felügyelete mellett végzi. 
 
A Társulás vállalkozási tevékenységet csakis céljának elérése, feladatának teljesítése 
érdekében, alaptevékenységét nem veszélyeztetve folytathat. 

VI. A TÁRSULÁS VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA 
 
A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet, melynek szaporulata a társulást illeti meg. A 
társulás vagyona felett a társulás Tagjai a pénzügyi hozzájárulásuk arányában rendelkeznek 
tulajdonjoggal, a VII. pontban meghatározottak szerint. 
 
A Társulás gazdálkodására, könyvvezetési és beszámolási kötelezettségeire az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet és az államháztartás 
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. 
(XII. 24.) Kormányrendelet az irányadó. 

A Társulás megszűnése, felmondás vagy kizárás esetén Tagok egymással elszámolni 
kötelesek. 

VI/1. A Társulás működésének, fejlesztésének forrásai: 

Tagok tudomásul veszik, hogy a KEOP támogatási kérelem feltétele az önkormányzati önrész 
biztosítása. A tagok a projekt beruházási költségét és finanszírozási megoszlását a pályázat 
beadásához kapcsolódó döntés meghozatalakor külön képviselő-testületi határozattal hagyják 
jóvá és biztosítják a költségvetésükben. 
 
-A II. ütem Előkészítés költsége az Észak-alföldi régióban:  871.410,123 e Ft, ami a 
következő tételekből tevődik össze: 
750.000 e Ft támogatás; 

83.333 e Ft önkormányzati önrész; 
 38.077,123 e Ft menedzsment költség hozzájárulás; (külön megbízási szerződés alapján) 
871.410,123 e Ft összesen 
 
Az egyes Tag önkormányzatokat érintett lakosságszámuk arányában terhelő előkészítési 
költségeket a 3. sz. mellékletben meghatározott táblázat tartalmazza az Észak-alföldi régióban 
szándéknyilatkozatot leadó önkormányzatok összetétele alapján, amelyet külön testületi 
döntés alapján saját költségvetési rendeleteikben biztosítják és a társulás megalakulásától 
számított 30 napon belül a társulás számlájára utalnak. 
 
Az Észak Alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program megvalósítását biztosító KEOP 1.3.0 
pályázati konstrukció keretében az –EU-támogatásra számot tartó, 2007 évi kezdésre 
ütemezett nagyprojektek előkészítésének költségvetési támogatásáról szóló- 1067/2005. (VI. 
30.) Korm. határozat szerinti előkészítési fázisból a második fordulóba került és pályázatot 
benyújtó önkormányzatokat összefogó önkormányzati társulások fedezik a 3. sz. mellékletben 
foglalt költségeket, amelynek a végleges elszámolása az előkészítési szakasz lezárása és a 
zárójelentés elfogadásakor történik. 



 

A társult önkormányzatok által az előkészítés és a beruházás vonatkozásában vállalt fizetési 
kötelezettség nem teljesítése esetén a társulás Székhely Önkormányzata a fizetési határidőt 
követő 15. naptól azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására jogosult. Ha a 
székhely önkormányzat nem tesz eleget a társulás felé vállalt fizetési kötelezettségének, úgy a 
társulási tanács új székhely önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal felhatalmaz 
arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen azonnali beszedési megbízást (inkasszót) 
nyújtson be.  

A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben (4 sz. melléklet) bejelentik 
a számlavezető pénzintézetüknek a Társulás megnevezését és pénzforgalmi jelzőszámát, mint 
azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy tagok a pénzügyi 
hozzájárulások teljes összegének megfizetéséig, a felhatalmazást nem vonhatják vissza. A 
felhatalmazás bank által aláírt egy példányát, a tagok kötelesek a Társulásnak átadni. 

a) Saját bevételek 

Amennyiben a Társulás működési költségei előreláthatóan meghaladják a rendelkezésre álló 
összeget, a Társulás döntéshozó szerve, a Társulási Tanács a működési hozzájárulás 
mértékének emelését határozhatja el. 

b) Belföldi és nemzetközi támogatások 

A Társulás bevételét képezik a Társulás által pályázott nemzetközi, illetve hazai támogatások, 
mely támogatási összeget – Tagok megállapodása és a vonatkozó előírások alapján – csak a 
Társulás céljainak megvalósítására lehet felhasználni. 

c) Egyéb bevételek 
1. A Társulás a beruházási cél megvalósítása érdekében a támogatások kiegészítéseként a 
szükséges saját erő fedezésére bankhitelt vehet fel, kötvényt bocsáthat ki. Erről a szükséges 
döntést a pénzügyi forrás jellege, illetve a velejáró kötelezettségvállalás szabályai szerint a 
Társulási Tanács hozza meg; 
2.a Társulás alaptevékenysége körében kifejtett gazdasági tevékenységből származó 
bevételek; 
3. természetes és jogi személyek felajánlásai, hozzájárulásai; 
4. egyéb pályázati bevételek. 



 

VII. TULAJDONJOGI KÉRDÉSEK, ÜZEMELTETÉS,  

VII.1. Tulajdonjogi kérdések 
 
A beruházással létrejövő közművagyon vagyonjogi rendezése:  

- A társult önkormányzatok külön tulajdonába kerülő vagyonhányad átadása, egyes 
önkormányzatok közös tulajdonába kerülő vagyonhányad tulajdoni hányad szerinti 
átadása. 
- A vagyonjogi rendezésnek megfelelő számviteli aktiválás. 
- Üzemeltetésre történő fizikai átadás-átvétel. 
- A beruházás befejezése után a társulás vagyonát a társulás tagjai között kell felosztani. 
A vagyonmegosztás módja a vagyon természetben történő tulajdonba adása a társult 
önkormányzatok részére, az 5. sz. mellékletben rögzített költségviselési elvek és arányok 
alapján.  
A vagyonmegosztást a tagok valamennyi tag által jóváhagyott, az elszámolásokat 
részletező okiratban rögzítik. 

 
VII.1. Üzemeltetés 

A beruházás befejezését követően a Társulás kijelöli a Társult Tagoknál a hatályos 
üzemeltetési szerződések alapján már meglévő üzemeltető szervezeteket és átadja 
üzemeltetésre a létrejött új víziközmű vagyont a mindenkori hatályos magyar és EU jogi 
normáknak, jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, különös tekintettel a 2007-2013 
programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a 
Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. 
rendeletre.  

Az üzemeltetés során a Társulás garantálja a projekt keretében megvalósuló eszközrendszer 
életképességét, az eszközrendszer fenntartható fejlesztésének forrásait. A Társulás megteremti 
az üzemeltetők közötti együttműködés feltételrendszerét és biztosítja a közöttük lévő 
munkamegosztást és koordinációt az üzemeltetési szerződésben foglaltak szerint. 

VIII. BELSŐ SZERVEZETI RENDSZER 

Tagok jelen Társulási Megállapodás aláírásával egyidejűleg az alábbi szervezeti rendszerben 
állapodnak meg: 

A társulás szervezete: 

1. Társulási Tanács 
2. Társulási Tanács Elnöke, Elnökhelyettese 
3. Pénzügyi Bizottság 
4. Felügyeleti Szerv 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII/1. Társulási Tanács 

A Mötv. 94. § (1) bekezdése alapján a Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely 
a társulás tagjait képező önkormányzatok által delegált képviselőknek az összességéből áll.  

Valamennyi Társult önkormányzat egy tagot delegál − aki a társult Önkormányzat mindenkori 
polgármestere, vagy a társult önkormányzat képviselő testületének tagja − a Társulási 
Tanácsba és a 6. számú mellékletben szabályozottak arányában rendelkeznek szavazati 
joggal. A Társulás tagja az általa választott képviselőt visszahívhatja. A Társulás tagjai által 
delegált képviselő képviseleti megbízatása a delegáló önkormányzatnál betöltött tisztségének, 
illetőleg megbízatásának megszűnéséig tart.  

VIII/1.1. A Társulási Tanács feladat- és hatásköre: 
a. a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyettesének, Pénzügyi Bizottság tagjainak a 

megválasztása, visszahívása, 
b. a működési hozzájárulás mértékének megállapítása, 
c. Tagokat terhelő egyéb kötelezettség megállapítása, 
d. a hatáskörbe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés, szükség szerint szakértői 

vélemények figyelembe vételével, 
e. Társulás éves munkatervének, költségvetésének elfogadása. A költségvetés első 

félévi és éves végrehajtásáról szóló beszámoló; éves mérlegének elfogadása, 
f. az érintett tárcákkal a támogatási szerződések megkötése, 
g. a megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, stratégiai célok 

meghatározása, 
h. a projekt szerinti célkitűzések megvalósulásának, azok időarányos állapotának 

elemzése és értékelése, 
i. a Támogatási Szerződés elfogadása, annak módosítása 
j. a társulási megállapodás módosításának, megszüntetésének, a társuláshoz való 

csatlakozás elfogadásának és a társulási megállapodás év közbeni felmondása 
elfogadásának az elhatározása; ezen kérdésekben a társulás határozatát a társulás 
valamennyi tagja képviselő-testületének a minősített többséggel meghozott 
döntése hagyja jóvá, ami nélkül a társulás határozata nem lép hatályba. 

 

 

Társulás 

Társulási TanácsTársulási TanácsTársulási TanácsTársulási Tanács Pénzügyi BizottságPénzügyi BizottságPénzügyi BizottságPénzügyi Bizottság 

Székhely Önkormányzat 
 



 

VIII/1.2. A Társulási Tanács működése:  

A Társulási Tanács megalakultnak tekinthető, ha a tagönkormányzatok képviselő-
testületeinek mindegyike jóváhagyta a társulási megállapodást, megválasztotta képviselőjét, 
és a társulási tanács alakuló ülése kimondta megalakulását. 

A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal össze kell 
hívni. A Tanács ülését össze kell hívni, ha a Tanács hatáskörébe tartozó kérdésekben kell 
dönteni, ha azt bármely Tag a napirend egyidejű megjelölésével indítványozza, illetve ha a 
törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva azt az illetékes közigazgatási hivatal vezetője 
kezdeményezi. 

A Tanács üléseinek összehívása és a napirend kialakítása az elnök feladata, de a napirend 
összeállításában a Tanács bármely tagjának indítványtételi joga van. A Társulási 
Tanácsülésen abban az esetben tárgyalható a meghívóban nem szereplő napirendi pont, ha a 
Társulási Tanács ülésén valamennyi Társulási tag képviselve van és a Társulási tagok 
minősített többséggel a napirendre tűzik a kérdés megtárgyalását. 

A Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, együttes akadályoztatás 
esetén a korelnök hívja össze írásban, az ülés napját megelőzően legalább 8 nappal korábban. 
Sürgős esetben ennél rövidebb idő is lehetséges, de csak a tagok megfelelő értesítése mellett. 

A Társulási Tanács határozatképes, ha a 6. számú melléklet alapján meghatározott szavazati 
joggal rendelkező képviselők több mint fele az ülésen jelen van. A javaslat elfogadásához 
legalább annyi képviselő igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő képviselők 
szavazatainak több mint a felét. 

Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot követő 5 napon túli, de 30 napon belüli 
időpontra kell az újabb ülést összehívni. 

A Társulási Tanács ülésére bármely tag indítványozhatja szakértők vagy egyéb személyek 
meghívását. Ezen személyek az ülésen részt vehetnek, a napirendi pontokhoz 
hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek. 

A Társulási Tanács ülésein a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt 
vehetnek. 

Az ülésen a határozati javaslatról nyílt szavazással, a szavazati arányok megállapításával 
döntenek. 

A Társulási Tanács működésére egyebekben a Mötv-ben a képviselő-testületekre vonatkozó 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni.  

A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelező érvényűek.  

A Tanács üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza 
az ülésen résztvevő képviselők és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a 
tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a hozott határozatokat. A 
jegyzőkönyvre a képviselő-testületek üléséről szóló jegyzőkönyv szabályait kell alkalmazni 
azzal az eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke és a Tanács által 
felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül az elnök 
megküldi a társulás székhelye szerinti illetékes Kormányhivatalnak. 



 

VIII/1.3. A Társulási Tanács elnöke és elnökhelyettese 
A Társulási Tanács Elnökét és egy elnökhelyettesét a Társulási Tanács tagjai sorából az 
alakuló ülésen, 2/3-os többségi szavazással választja meg határozott időre. 

Az elnök, az elnökhelyettes megbízatása önkormányzatnál betöltött tisztségének, 
megbízatásának megszűnéséig áll fenn. 

A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében: 

a. képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más 
hatóságok előtt, 

b. intézkedik a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságánál a Társulás törzskönyvi 
nyilvántartásában szereplő adatok változásának nyilvántartásba vétele iránt, az alapító 
okirat módosítását követő 8 napon belül, 

c. összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét, 
d. gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének, 

éves beszámolójának elkészítéséről, 
e. a Társulás mérlegét Tagok számára hozzáférhetővé teszi, 
f. évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás 

működéséről, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról, 
g. ellátja mindazon feladatokat, melyet a társulási megállapodás, illetve a Társulási 

Tanács számára előírt, 
h. a Támogatási Szerződést és az egyéb szerződéseket, valamint azok módosításait a 

Társulás nevében aláírja, 
i. képviseli a Társulást a közbeszerzési eljárás folyamatában a KSz és a Közbeszerzések 

Tanácsa felé. Aláírja a projekt keretében a közbeszerzési pályázatokon nyertes 
cégekkel kötendő szerződéseket. 

Az elnöki megbízatás megszűnik: 
- önkormányzati képviselői tisztségének megszűnésével, 
- az őt delegáló önkormányzat által történő visszahívással, 
- a Társulási Tanács által történő visszahívással, 
- lemondással, 
- elhalálozással, 
- a megválasztáskor meghatározott idő elteltével. 
 
A Társulási Tanács jogosult 2/3-os szótöbbséggel az Elnök visszahívására, valamint az új 
Elnök megválasztására. A korábbi Elnök köteles a választástól számított 30 napon belül az 
ügyek intézését az újonnan megválasztott Elnöknek átadni és teljes elszámolást készíteni. 

Lemondás esetén az elnök köteles az új elnök személyének megválasztásáig a megbízatásával 
járó feladatokat ellátni, köteles a lemondásától számított 15 napon belül a Társulási Tanács 
ülését összehívni az új elnök megválasztásának céljából. Az elnök lemondásával az 
elnökhelyettesi megbízatás nem szűnik meg. 

A Társulás elnökhelyettesének megbízatási időtartamára az elnökre vonatkozó rendelkezések 
irányadóak. 

A Társulás elnökhelyettese az elnök munkáját segíti, illetve akadályoztatása esetén – a 
Társulási Tanács által meghatározott helyettesítési rendben – teljes jogkörrel helyettesíti a IX. 
fejezetben foglaltak szerint. 

 



 

VIII/2. Pénzügyi Bizottság 

A tagok megállapodnak abban, hogy a Társulási Tanács első ülésén a projekt megvalósulási 
területéhez igazított ellenőrző-felügyelő szervként 1 elnökből és 2 tagból álló Pénzügyi 
Bizottságot hoznak létre. A Pénzügyi Bizottság tagjainak lemondása, visszahívása, vagy az új 
tagok választása esetén az új tagok megbízatása a Pénzügyi Bizottság eredeti megbízatásának 
időtartamáig szól. A Pénzügyi Bizottság tagja nem lehet az Elnök, valamint az 
Elnökhelyettesek.  

A Pénzügyi Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. 

A Pénzügyi Bizottság kiemelt feladata a beruházás működési, pénzügyi ellenőrzése. 

A Pénzügyi Bizottság évente legalább két alkalommal, de szükség szerint többször is 
ülésezik. 

A Pénzügyi Bizottság ülését az elnök az ülés napját legalább 8 nappal megelőzően írásban 
hívja össze. 

A Pénzügyi Bizottság ülését a bizottság bármely két tagja írásban összehívhatja az ok és a cél 
egyidejű megjelölésével, ha a Bizottság összehívására irányuló kérelmüket az elnök 8 napon 
belül nem teljesíti. 

Az ülés összehívására vonatkozó határidőtől rendkívül indokolt, halaszthatatlan esetekben a 
Pénzügyi Bizottság saját ügyrendjében szereplő feltételek mellett el lehet térni. Ez esetben az 
ülés telefonon, illetve egyéb más úton (e-mail, stb.) történő összehívása is megengedhető. 

A Pénzügyi Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok 2/3-a jelen van. 
Határozatképtelenség esetén 15 napon belül újabb ülést kell összehívni. A megismételt ülés a 
megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. 

A Pénzügyi Bizottság a döntéseit egyszerű többséggel hozza meg. 

A Pénzügyi Bizottság működésére egyebekben a Mötv-ben az önkormányzati bizottságokra 
vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

A Pénzügyi Bizottság jogszabályba, a jelen megállapodásba ütköző, vagy a társulás érdekeit 
sértő intézkedés, mulasztás tapasztalása esetén köteles a Társulási Tanács haladéktalan 
összehívását kezdeményezni. 

A Pénzügyi Bizottság feladat és hatásköre: 
• az ütemezett kivitelezés és pénzfelhasználás ellenőrzése, 
• a Társulás költségvetését, év végi beszámolóját, mérlegét és vagyonkimutatását  továbbá a 

Társulási Tanács elé terjesztett minden más jelentést az adatok valódisága és a jogszabályi 
előírások megfelelősége szempontjából köteles megvizsgálni és erről a Társulási 
Tanácsnak jelentést előterjeszteni., 

• a tagok tájékoztatásának vizsgálata, 
• a projekt bármely résztvevőjétől felvilágosítás, tájékoztatás kérése. 

A Pénzügyi Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az ülés elnöke, valamint a 
jegyzőkönyvvezető ír alá. 

A Pénzügyi Bizottság részletes ügyrendjét maga határozza meg. 



 

A Pénzügyi Bizottsági tagok megbízatása visszavonásig tart. 

IX. A TÁRSULÁS KÉPVISELETE 

A Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt általános 
képviseleti jogkörrel felruházva – a VIII.1.3. foglaltak szerint – az elnök képviseli. Az elnök 
akadályoztatása esetén a Társulás képviseletére a Társulási Tanács által meghatározott 
helyettesítési rend szerint elnökhelyettes jogosult. 

A Társulást az elnök önállóan képviseli. A Társulás jegyzése akként történik, hogy a géppel 
vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök teljes nevét 
önállóan írja alá. 

Az eredeti iratról, okiratról készült tömegesen jelentkező másolatok hitelesítése oly módon 
történik, hogy 5 példány jegyzése e fejezet 2. bekezdésben foglaltak szerint, míg további 
példányai vonatkozásában; a géppel, vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási 
név alatt az elnök teljes nevét aláírás-bélyegzővel írja alá, majd a másolati példányú iratot, 
okiratot az aláírás-bélyegző mellett a társulás pecsétjével kell ellátni. 

A Társulás bélyegzője: bélyegzőlenyomat Társulás nevének és székhelyének feltüntetésével. 

X. A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSI RENDJE, FELÜGYELETE 
 
A Társulás irányító szerve a Társulási Tanács. 

A társulás tagjai a társulás működését – a társulási megállapodásban meghatározottak szerint 
– célszerűségi és gazdasági szempontból jogosultak ellenőrizni. Az ellenőrzésről a kezdés 
tervezett időpontja előtt legalább 8 nappal értesíteni kell a Székhely Önkormányzatot. 

A Társulási Tanács tagjai évente legalább egyszer a képviselő-testületeiknek beszámolnak a 
társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról., mellyel 
együtt történik a Pénzügyi Bizottság ellenőrzéseinek eredményeiről készült beszámoló 
értékelése. 

XI. TAGSÁGI JOGVISZONY 

Tagok ezen társulási megállapodás elfogadásával és aláírásával, kötelezettséget vállalnak arra 
vonatkozóan, hogy elfogadják a felmondással, illetve kizárással összefüggő felelősségi 
szabályokat. 

A társuláshoz csatlakozni a naptári év első, abból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet. A 
társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, legalább 
hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a társulási tanácsot értesíteni 
kell. 

 

 

 

 



 

XI/1. A szerződés felmondása 

Tekintettel arra, hogy a Társulás határozott cél megvalósítására jött létre, a tagok a beruházás 
megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy a törvényben biztosított felmondási jogukkal 
csak tényleges és alapos indokok alapján élnek. 

A társulási jogviszonyt felmondani csak a naptári év utolsó napjával – december 31-i hatállyal 
– lehet. A felmondásról szóló minősített többséggel hozott döntést a képviselő-testület 
legalább hat hónappal korábban köteles meghozni és a Társulás tagjaival közölni. Felmondó 
Tag a felmondásról szóló döntése meghozatalakor köteles figyelembe venni a támogatási 
szerződésben foglaltakat. 

A társulási jogviszony év közbeni felmondásához a Társulásban részt vevő képviselő-
testületek mindegyikének minősített többséggel hozott határozata szükséges. Tagok a 
beruházás megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy év közbeni felmondási jogukkal 
csak kivételesen, tényleges és alapos indok alapján élnek. A felmondást elhatározó döntés 
meghozatalára, és a tagokkal való közlésére a fenti szabályok az irányadók. 

Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulásból kiváló tag által befizetendő önrész teljes összege 
a Társulás velük szembeni jogszerű követelése, melyet a Társulás minden esetben 
érvényesíteni fog. 

A felmondó tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint 
felmondásával a Társulásnak okozott kár teljes körű megtérítésére. Ezen kártérítési 
felelősséget Tagok szorosan értelmezik, ezért valamennyi, a felmondással összefüggő kárra 
vonatkoztatják. 

Tag általi felmondás esetén a Társulás köteles a taggal elszámolni a vagyoni hozzájárulás 
arányának megfelelően, figyelembe véve a kártérítési kötelezettséget és a Társulást terhelő 
kötelezettségeket is, majd a tag tulajdoni hányadát pénzben megváltani. 

Felmondó tag tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósítása érdekében általa fizetett 
előkészítési költséget, valamint az önrészt nem követelheti vissza a Társulástól. 

XI/2 Kizárás 

Amennyiben a tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, illetve 
elmulasztja, az elnök köteles a tagot kétszer, írásban, megfelelő határidő tűzésével felhívni a 
teljesítésre. 

Ha a tag ezen felhívás ellenére – a közölt határidőn belül – sem tesz eleget a jelen 
megállapodásban rögzített kötelezettségeinek, a tagok több mint felének minősített többséggel 
hozott határozatával a naptári év utolsó napjával kizárható a Társulásból. 

Különösen ilyen kötelezettségszegésnek minősül a működési hozzájárulás megfizetésének 
elmulasztása. 

A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi felmondás jogkövetkezményeivel, azaz ebben 
az esetben sem mentesül a tag a kártérítési és egyéb kötelezettsége alól. 

 

 



 

XI/3. Csatlakozás 

A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselő-
testületének minősített többséggel hozott határozata szükséges, melynek tartalmaznia kell, 
hogy a testület a jelen társulási megállapodás rendelkezéseit magára nézve teljes egészében 
kötelezően ismeri el, elfogadja a Társulás céljait, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső 
költségvetési hozzájárulást biztosítja. 

A Társuláshoz történő csatlakozáshoz szükséges a Társulásban részt vevő valamennyi 
tagönkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott határozata. 

A csatlakozás elfogadása esetén a Társulási Megállapodást és a Társulás Alapító Okiratát 
módosítani kell és a változást a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához be kell 
jelenteni. 

XII. A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE 

A Társulás megszűnik, a társulásra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályi 
rendelkezésekben foglaltak szerint. 
A Társulás megszűnik,,,, 

• ha a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult; 
• ha a társulás tagjai minősített többséggel azt elhatározzák; 
• a törvény erejénél fogva; 
• a bíróság jogerős döntése alapján. 

A Társulás megszűnése esetén a tagok a megszűnés időpontjával bezáróan egymással 
elszámolni kötelesek. 

XIII. NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA 

Tagok kötelezettséget vállalnak közvetlenül, továbbá saját szervezeteik útján, illetve a civil 
szervezetek bevonásával a teljes körű lakossági tájékoztatásra. Ezen tájékoztatás keretében a 
kötelmi jogi jellegen túlmenően, fel kell hívniuk a lakosság figyelmét a környezetvédelmi 
feladatokra, a jogszabályi előírásokra, valamint információt kell szolgáltatniuk a szerződés 
céljául szolgáló beruházás előnyeiről. 

Tagok a teljes pályázati és beruházási időszakra vonatkozóan rendszeres és folyamatos 
tájékoztatást nyújtanak településeik polgárai számára olyan formában, amely alkalmas arra, 
hogy a tájékoztatás eljusson valamennyi érintetthez (pl. települési lakossági fórumok 
szervezése, írott és elektronikus sajtó igénybevétele, helyi kiadvány megjelentetése). 

Fentiek mellett a tagok által jelen Társulási megállapodás keretében kiépítésre kerülő 
szervezeti rendszernek is kötelezettsége a lakossági tájékoztatást szolgáló munkálatok 
elősegítése, szervezése. A Társulás nemcsak az írott és elektronikus média tájékoztatására 
kötelezett, hanem arra is, hogy a projekttel kapcsolatos valamennyi információ a tagokhoz, 
illetve azok hivatali szervezetén keresztül a lakossághoz eljusson. 

A Társulásnak folyamatosan törekednie kell az országos és a regionális hatósági, valamint a 
civil szervezetek tájékoztatása során a beruházás elfogadtatására, ezáltal működése 
biztonságának megőrzésére is. 



 

XIV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulási Megállapodás megkötésével illetve a 
Munkaszervezet működésével összefüggő költségeket a pályázat által megengedhető 
mértékben és módon számolhatják el. Jelen társulási megállapodás alapján az egyes tagok 
jogosultak – külön megállapodás alapján – más, gazdaságilag nehéz helyzetben lévő tag 
helyett és nevében pénzügyi teljesítést eszközölni, utólagos elszámolás mellett.  

Ez a pénzügyi átvállalás nem érinti a tagok jelen megállapodásban rögzített jogait és 
kötelezettségeit. A Társulási Tanács ülésén kétharmados szavazattöbbséggel dönt az egyes 
tagokat terhelő működési hozzájárulás mértékéről. A tanács határozathozataláig, jelen 
szerződés aláírásával tagok kötelezettséget vállalnak ennek fedezetére. 

Tagok tudomásul veszik, amennyiben valamely önkormányzat a társulási megállapodásban 
vállalt fizetési kötelezettségeit határidőben és felhívásra nem teljesíti, az esetben a kötelezett 
késedelembe esnek. A fizetésre kötelezett a késedelembe esés időpontjától kezdve a Ptk. 
megfelelő rendelkezései szerint köteles a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatot 
fizetni. A kamatfizetési kötelezettség beáll akkor is, ha a kötelezett késedelmét kimenti. 

Tagok kijelentik, tudomással bírnak arról, hogy a központi és KEOP támogatás csak a 
támogatási kérelem benyújtása előtt meg nem kezdett beruházáshoz igényelhető. Egyúttal 
nyilatkoznak, hogy a VI. fejezetben részletezett beruházási munkálatok a támogatási kérelem 
benyújtásának időpontjáig még nem kezdődtek meg. 

Tagok tudomásul veszik, hogy az önkormányzatok képviseletére jogosult személyek 
változása esetén, 60 napon belül meg kell jelölniük az új képviselőket. 

Tagok rögzítik, amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése jogszabály vagy egyéb, a 
feleken kívülálló ok miatt objektíve nem alkalmazható, a többi – fentiekkel nem érintett – 
része teljes hatályban fennmarad. 

Társuló képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból keletkező 
vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel kívánjuk 
rendezni. 

A fentiek szerint ezen szerződést mellékletét képező aláírási íven – a tagok eredeti példányban 
jóváhagyólag aláírták.  
 
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Jelen szerződés részét képezi a szerződéshez csatolt alábbi mellékletek: 

Mellékletek:  

1.sz. melléklet: A társult önkormányzatok felsorolása az önkormányzatok pontos 
megnevezésének és székhelyének és képviselő és lakosságszám 
feltüntetésével.  

2 sz. melléklet: A társult településeken megvalósuló beruházások kimutatása. 
3.sz. melléklet: Az előkészítési költségekhez szükséges pénzügyi hozzájárulások mértékét 

tartalmazó táblázat. 
4.sz. melléklet: Felhatalmazó levél. 
5.sz. melléklet: A tagokat terhelő beruházási költség és tagsági díj mértékét megállapító 

számítási mód. 
6.sz. melléklet: Az egyes tagokat megillető szavazati mérték a társulási tanácsban. 



 

7.sz. melléklet: A képviselő-testületi határozatok. 
8.sz. melléklet: Alapító Okirat. 
9.sz. melléklet: Megbízási Szerződés. 
10.sz. melléklet Aláíró lapok a Társulási Megállapodás elfogadásáról. 

Kelt:………………2013…………….hó………………napján 



 

1. sz. melléklet 
A társult önkormányzatok felsorolása az önkormányzatok pontos 

megnevezésének és székhelyének feltüntetésével. 
 

 
Önkormányzat neve Székhelye Lakosságszáma 

(2013. január 
01.) 

Képviselője 

Görbeháza Község 
Önkormányzata 

4075 Görbeháza
 Böszörményi u. 39. 
 

2503 fő Giricz Béla 
Lászlóné 

Hajdúdorog Város 
Önkormányzata 

4087 Hajdúdorog
 Tokaji út 4. 
 

9025 fő Csige Tamás 

Hajdúnánás Város 
Önkormányzata 

4081 Hajdúnánás
 Köztársaság tér 1. 

Tedej: 437 fő 
Település: 
17603 fő 

Szólláth Tibor 
Zoltán 



 

2. sz. melléklet 

 
A társult településeken tervezett beruházások kimutatása. 

 
 

Önkormányzat megnevezése Tervezett műszaki megoldás 
Görbeháza Község Önkormányzata "A" változat Görbeháza önálló 

fejlesztése 
Hajdúdorog Város Önkormányzata "A" változat Hajdúdorog önálló 

fejlesztése 
Hajdúnánás Város Önkormányzata "A" változat Hajdúnánás-Tedej 

önálló fejlesztése 
 



 

3. sz. melléklet 

Az előkészítési költségekhez szükséges pénzügyi hozzájárulások mértékét 
tartalmazó táblázat. 

 

 

           Ft 
Megnevezés Bruttó Nettó ÁFA 

Előkészítési munkák költsége 944449 755559 188890 
Felhasználási jog átruházása 2 480 358 1984286 496072 

Összesen 3424807 2739845 684962 

Települések közötti megoszlás       
Görbeháza 749496 599597 149899 
Hajdúnánás 111333 89066 22267 

Hajdúdorog 2563978 2051183 512795 

Összesen 3424807 2739846 684961 

 



 

4. sz. melléklet 

FELHATALMAZÓ LEVÉL  

Tisztelt  
…………………………………..  
…………………………………..  
(számlavezető neve és címe)  

Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Jogosult 
által benyújtandó azonnali beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:  
Kötelezett számlatulajdonos megnevezése:  

Felhatalmazással érintett bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma:  

Jogosult neve:  

Jogosult bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma:  

 

A felhatalmazás időtartama:….. év, ………………. hó ….. naptól ….. év, ……………. hó ….. napig
∗

 
visszavonásig*  
 
További feltételek*:  
a) nem kerülnek meghatározásra  
b) beszedési megbízásonkénti felső értékhatár: ……… Ft  
c) benyújtási gyakoriság: ………………. (pl. napi, havi, évi)  
d) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb . . . .nap  
e) felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza  

 
 
 

Kelt, ………………………, …… év, ………………. hó ….. nap  
 

……………………………………..  
Kötelezett számlatulajdonos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∗ 
nem kívánt rész törlendő  

 
A Magyar Nemzeti Bank Elnökének 21/2006.(XI.24.) MNB rendelete szerint 



 

5. sz. melléklet 
A tagokat terhelő beruházási költség és tagsági díj 

mértékét megállapító számítási mód 
 

A költségviselés az ivóvízhálózat és a vízműtelepek tekintetében az adott településen 
ténylegesen megvalósuló műszaki tartalom szerint kerül meghatározásra. Minden egyéb 
költség tekintetében a településekre jutó összes műszaki tartalom arányában kerül 
meghatározásra.  
(A Társulási Tanács döntései szerint és a költség-haszon elemzés elvégzését követően a 
társulási megállapodás melléklete módosul a végleges beruházási számokkal és kiegészül a 
saját erő mértékével.) 
 



 

6. sz. melléklet 
Az egyes tagokat megillető szavazati mérték a társulási tanácsban. 

 
A szavazati jog az 5. sz. mellékletben meghatározott költségviselési arányokhoz igazodik azzal, hogy egyik 
társulási tag sem rendelkezhet a szavazatok több mint felével, ezért az 50 % feletti szavazati arány a többi tag 
között kerül felosztásra arányosan. Az összes szavazat mértéke 100, az egyes tagok szavazati joga pedig 
arányosított, kerekített egész szám szerint kerül meghatározásra az alábbiakban: 
 

Település Szavazat szám (db) 
Görbeháza Község Önkormányzata 37 
Hajdúdorog Város Önkormányzata 50 
Hajdúnánás Város Önkormányzata 13 
Összesen 100 

 



 

7. sz. melléklet 

Képviselő-testületi határozatok 
……………… Város/Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
…./2008. (…. )  

h a t á r o z a t a 
 

Észak-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás létrehozásáról. 
 
A Képviselő-testület! 

 
1. A képviselőtestület elhatározza, hogy a település ivóvízminőség javítására irányuló 

beruházást a társulást alkotó településekkel együtt, közös beruházási program 
keretében valósítja meg.  

2. A képviselőtestület az 1. pontban meghatározott közös beruházás megvalósítása 
céljából megalapítja a jogi személyiséggel rendelkező Észak-Hajdúsági 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulást. A képviselőtestület a társulási 
megállapodást és mellékleteit, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba vételhez 
szükséges alapító okiratot a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja, 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási megállapodást és alapító okiratot 
………………Önkormányzata képviseletében aláírja.  

3. A képviselőtestület ………………….. Önkormányzatának képviselőjeként a Társulási 
Tanácsba …………………. polgármestert delegálja.  

4. A képviselőtestület hozzájárul, hogy a társulás székhelye Hajdúdorog Polgármesteri 
Hivatalában legyen. 

5. Egyetért az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség javító Program II. ütem előkészítési 
munkáinak fennmaradt feladataival megbízni az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési 
Ügynökséget a társulási megállapodás mellékletét képező megbízási szerződés szerint. 

6. A képviselőtestület elfogadja, hogy a társulás mint beruházó projektgazda pályázatot 
nyújtson be Az Európai Unió Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0. 
kódszámú ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukció keretében 
elnyerhető támogatás iránt.  

7. A képviselőtestület kötelezettséget vállal, hogy a támogatáshoz szükséges társulási 
saját erő biztosításához a társulási megállapodás által rögzített mértékben hozzájárul.  

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozatban és a társulási 
megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a társulás működése és beruházás 
megvalósítása érdekében szükséges további megállapodásokat megkösse azzal, hogy az 
önkormányzatot érintő pénzügyi kötelezettségvállalást előzetes jóváhagyásra terjessze a 
képviselőtestület elé.  
 
Határozatot kapja: 

Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 
4028 Debrecen, Simonyi u. 14. 

k.m.f. 
 

polgármester jegyző 



 

8. sz. melléklet 
 

Észak-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás Alapító Okirata 

 
 
Az alapító okiratban felsorolt önkormányzatok az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. k) 
pontjában taglalt szabad társulás elvére tekintettel, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87-95.§-aiban foglalt 
rendelkezéseknek megfelelően egymással társulva a települések ivóvízminőségének javítása, 
valamint az ennek megvalósítását szolgáló pénzalap létrehozása érdekében önálló jogi 
személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoznak létre és biztosítják annak 
működési feltételeit. Társult önkormányzatok az alapító okiratot az alábbiak szerint 
határozzák meg: 

 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

A költségvetési szerv neve: Észak-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 
Társulás  

Székhelye: Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal 
4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4. 

Az alapítók neve, székhelye és létrehozásról rendelkező határozat száma: 
Önkormányzat neve Székhelye Létrehozásról 

rendelkező 
határozat: 

Görbeháza Község 
Önkormányzata 

4075 Görbeháza, Böszörményi u. 39.  

Hajdúdorog Város 
Önkormányzata 

4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.  

Hajdúnánás Város 
Önkormányzata 

4081 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.  

 

Jogszabályban meghatározott 
közfeladata: 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § 
(1) bekezdés a) pontjában szabályozott, a helyi 
víziközüzemi tevékenység fejlesztésére vonatkozó - a 
vízgazdálkodás országos koncepciójával és a 
jóváhagyott nemzeti programokkal összehangolt - 
tervek kialakítása és végrehajtása, továbbá a 4.§ (2) 
bekezdés a) pontjában szabályozott ivóvíz-minőségű 
vízre vonatkozó előírásoknak megfelelő ivóvízellátás. 

Alaptevékenysége  3600 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
4221  Folyadék szállítására szolgáló 

közmű építése 
4291  Vízi létesítmény építése. 

 

A költségvetési szerv működési köre: A társulás önkormányzatainak közigazgatási területe. 
Irányító szerv neve és székhelye: Észak-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanácsa 
4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4. 

A költségvetési szerv gazdálkodási 
jogköre: 

Az önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodási 
feladatait a székhely önkormányzat polgármesteri 
hivatala látja el külön megállapodás alapján a 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet szerint. 

A költségvetési szerv vezetőjének 
kinevezési rendje:  

A költségvetési szerv vezetőjét a Társulási Tanács 
nyilvános pályázat útján nevezi ki/ bízza meg. 



 

A foglalkoztatottakra vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszony 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv. 

A Társulás feladatellátását szolgáló 
vagyona: 

A társulás alapításának forrását az alapító 
önkormányzatok költségvetéseikből biztosítják, a 
társulás későbbi működésével kapcsolatos forrásokat 
pedig pályázati úton és saját költségvetésből fogják 
biztosítani a társulási megállapodásban foglaltak szerint. 

A társulás vagyona a társulás 
megszűnése vagy a tagság felmondása 
esetén. 

A társulás vagyona felett a társulás Tagjai a pénzügyi 
hozzájárulásuk arányában rendelkeznek tulajdonjoggal. 
A vagyon rendezése a megszűnés és a tagság 
felmondása esetén a társulási megállapodásban 
meghatározottak szerint történik. 

Vállalkozói tevékenység köre és 
mértéke: 

A Társulás vállalkozási tevékenységet csakis céljának 
elérése, feladatának teljesítése érdekében, 
alaptevékenységét nem veszélyeztetve folytathat. 

 
 

 



 

9. sz. melléklet 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 

Mely létrejött egyrészről a Észak-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 
Társulás (Hajdúdorog Város Polgármesteri Hivatala, 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4. 
Képviselője: ………………………elnök) mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó),  

másrészről az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú 
Társaság (4028 Debrecen, Simonyi út 14., Cégjegyzékszám: 09-14-000045, Adószáma: 
20640079-2-09; Képviselője: Dr. Debreczeni Ferenc, ügyvezető igazgató), mint megbízott 
(továbbiakban: Megbízott)  

 

között a mai napon az alábbi feltételekkel: 

1. Szerződő Felek előtt ismert, hogy az Észak-Alföldi Régió Ivóvízminőség-javító 
Programja II. ütemének előkészítésének finanszírozásáról döntött a Magyar 
Köztársaság Kormánya 750 millió Ft támogatást megítélve a projekt előkészítésének 
teljes lebonyolításához. Mivel a projekt előkészítés indulásakor még nem volt 
egyértelműen meghatározható a projektben érintett önkormányzatok és üzemeltetők 
köre, ráadásul az ilyen nagyszámú önkormányzat kedvezményezetté szervezése 
hosszú időt vesz igénybe, ezért a Támogatási Szerződés 1. sz. módosításáig a PEA3, 
majd a Támogatási Szerződés 1. sz. módosítását követően a KEOP 1.3.0 támogatási 
rendszerében az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Társaság (továbbiakban: Ügynökség) ideiglenes kedvezményezettként 
szerepelt. Az Észak-Alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programja II. ütemében 
érintett önkormányzatok által létrehozott társulások megalakulásával viszont a 
kedvezményezetti szerep átkerült ezekhez az önkormányzati társulásokhoz. A 
Támogatási Szerződés 5. sz. melléklete (Különleges Kikötések) alapján az 
önkormányzati társulások megalakulása után az Ügynökség a Kedvezményezettre 
háruló feladatokat azok megbízottjaként látja el. Felek tudatában vannak, hogy az 
Észak-Alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programja II. ütemének előkészítő 
feladatainak Ügynökség által végzett menedzsment munkája támogatásból valósult 
meg 2007. december 31-ig, ezt követően a végzett tevékenységet az Ügynökség előre 
finanszírozta, melynek fedezetét jelen szerződés rendezi, így a feladat az 
önkormányzati társulások anyagi hozzájárulásával valósul meg. 

2. A Megbízó megbízza, a Megbízott pedig vállalja, hogy a Megbízó részére az Észak-
Alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program II. ütem előkészítésének (továbbiakban: 
II. ütem előkészítése) menedzselésével kapcsolatos feladatait, azaz a II. ütem 
előkészítésének szervező, koordináló, valamint a támogatás lehívásához szükséges 
pénzügyi feladatait ellátja. A Megbízott tevékenysége keretében a Támogatási 
Szerződésben foglalt feladatok közül az alábbiakat végzi el: 

- Szervezi és szakmailag koordinálja a II. ütem előkészítéséhez kapcsolódó 
feladatokat; 

- Gondoskodik a Megbízó és szervezetei tájékoztatásáról, üléseinek 
szervezéséről; 



 

- Gondoskodik a Támogatóval, a Közreműködőkkel, az előkészítési 
folyamatban érintett egyéb szakmai és területi szervezetekkel való folyamatos 
kapcsolattartás biztosításáról a II. ütem előkészítésének sikeres megvalósítása 
érdekében; 

- Közreműködik a hatósági engedélyek beszerzésében és érvényben tartásában. 

- Gondoskodik a szakmai előkészítésre vonatkozó közbeszerzési eljárások 
előkészítéséről és lebonyolításáról. Az előkészítésre vonatkozó Támogatási 
Szerződésben jóváhagyott időbeli ütemezés és költségvetés alapján a saját 
nevében, de a társulás javára a szerződéseket megköti; 

- Koordinálja a közbeszerzési eljárások során nyertes vállalkozó teljesítését és 
ellenőrzését; 

- Előkészíti a Támogató, a Közreműködők és az Államkincstár felé a támogatás 
lehívásához szükséges jelentéseket, dokumentumokat; 

- Közreműködik az II. ütem előkészítésének kommunikációjában, 
társadalmasításában.  

3. A megbízási szerződés határozott – a jelen szerződés 1. pontjában rögzítettek alapján – 
2008. január 01-től, a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott menedzsment 
feladatok elvégzéséig, tartó időre jön létre - azaz a II. ütem előkészítésének 
befejezéséig, illetve a zárójelentés Közreműködők és a Támogató általi elfogadásáig - 
de legkésőbb 2009. július 31-ig. 

4. A Megbízott vállalja, hogy a Megbízó rendelkezésére bocsátja a II. ütem 
előkészítéséhez kapcsolódóan eddig elkészített anyagokat (tervek és dokumentumok).  

5. A Megbízott a megbízást a Megbízó mindenkori írásbeli utasításai szerint, a megbízói 
érdekeknek megfelelően látja el. A Megbízott a Megbízó utasításának jogszabályba 
ütközéséről, szakszerűtlenségéről vagy célszerűtlenségéről köteles a Megbízót írásban 
felvilágosítani. A jogszabályba ütköző utasítások teljesítését a Megbízott jogosult 
megtagadni.  

6. A 2. pontban meghatározott feladatok ellátásáért a Megbízottat 
………………………….forint + ÁFA megbízási díj illeti meg. A Megbízó a 
megbízási díjat az első szakmai beszámoló és a Megbízott által kiállított számla 
alapján előre, a benyújtást követő 30 napon belül átutalja a Megbízott számlájára. A 
Megbízott a megbízási díjon felül a megbízás teljesítésével kapcsolatban 
költségtérítésre nem jogosult.  

A megbízási díj – melyet a Megbízó a Társulási Megállapodás VI./1. pontja alapján 
beszedett tagi hozzájárulásokból fedez – a következőket tartalmazza:  

- ÉARFÜ Kht. munkavállalóinak az Észak-Alföldi Régió Ivóvízminőség-javító 
Programja II. ütemének előkészítő feladatainak menedzsment munkájára 
fordított személyi jellegű ráfordításait, belföldi kiküldetések és felmerült rezsi 
költségeket; 

- postaköltséget (levelezés a társulási tag önkormányzatokkal, Támogatóval, 
Közreműködőkkel, szakmai szervezetekkel, vállalkozókkal, üzemeltetőkkel, 
stb.); 



 

- rendezvények, szakmai fórumok szervezése; 

- menedzsment munkához szükséges külső szakértői díjak (pl. könyvvizsgáló); 

- hivatalos közbeszerzési tanácsadónak fizetendő megbízási díj és a 
közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos díjak (pl. Közbeszerzési Értesítőben 
megjelentetésre kerülő hirdetmények szerkesztési díja). 

7. A Megbízott szakmai jelentésben számol be munkájáról, melyet első alkalommal a 
szerződés aláírását követő 30 napon belül, majd ezt követően negyedévente nyújt be a 
Megbízó részére. 

8. A Szerződő Felek vállalják, hogy jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik 
teljesítése során az egymásról tudomásukra jutó valamennyi információ, adat 
tekintetében titoktartási kötelezettséget vállalnak, valamint vállalják, hogy ezen 
információkat üzleti titokként kezelik, ezeket sem a szerződés időtartama alatt, sem 
pedig azt követően harmadik személyek tudomására a másik fél előzetes írásbeli 
hozzájárulása nélkül nem hozzák, illetve semmilyen módon nem teszik 
hozzáférhetővé.  

9. A megbízási szerződés teljesítése keretében elkészült valamennyi dokumentum a 
Megbízó tulajdonát képezi, a Megbízó szabadon hasznosíthatja, a Megbízottat a 
felhasználásért és a hasznosításért semmilyen külön díjazás, szerzői jogdíj nem illeti 
meg. A Megbízott a Megbízó felhasználási jogának korlátlan érvényesíthetőségéért 
szavatosságot vállal azzal is, hogy alvállalkozóival, a feladat végrehajtásába bevont 
egyéb szakértőivel, munkavállalóival kötendő szerződéseiben, a felhasznált 
dokumentumok tekintetében ezen jogot a Megbízó javára kiköti. 

10. A Megbízó vállalja, hogy a Megbízott jelen szerződésbe foglalt feladatainak 
teljesítéséhez a maga részéről minden segítséget megad. 

11.  A Megbízott köteles a Megbízót tevékenységéről és az ügyek állásáról folyamatosan 
írásban tájékoztatni. 

12. Felek a szerződés teljesítése során kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik 
meg: 

 

 

Megbízó részéről: 

Név: …………. 

Telefon: ………… 

Fax: ………….. 

E-mail: ……………….. 

  

Megbízott részéről: 



 

Név: Dr. Csehi Roland 

Telefon: 52/501-002 

Fax: 52/524-770 

E-mail: roland.csehi@eszakalfold.hu 

13. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv megbízási 
szerződésekre vonatkozó rendelkezései, valamint a Támogatási Szerződés és az abban 
hivatkozott jogszabályok vonatkozó részei (2003. évi CXXIX a közbeszerzésekről 
szóló törvény, a 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet, 29/2005. (VII.22.) TNM 
rendelet, 281/2006. (XII.23.) Kormány rendelet és a 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM 
együttes rendelet) az irányadóak. 

14. Jelen szerződésben foglaltakkal, illetve a teljesítéssel kapcsolatos vitás kérdésekben a 
Felek bíróságon kívüli megegyezésre törekszenek. Amennyiben ez nem vezet 
eredményre, úgy a Felek a pertárgy értékétől függően alávetik magukat a Debreceni 
Városi Bíróság vagy a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. 

A Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés 
után jóváhagyólag írták alá. 

 

………….…….., 2013. ……………….  

 

 

………………………………………. 

Megbízó 

………………………………………. 

Megbízott 



 

10. sz. melléklet 

Aláíró lapok a Társulási Megállapodás elfogadásáról. 
 

 
 
 

      
      

Település 
megnevezése 

Elfogadó önkormányzati 
határozat száma 

Képviselő neve Képviselő aláírása Bélyegző lenyomata 

Görbeháza Község 
Önkormányzata 

    

Hajdúdorog Város 
Önkormányzata 

    

Hajdúnánás Város 
Önkormányzata 

    



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 28-án 
– pénteken – de. 7,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
288/2013. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 42.§. 5. pontjában, valamint a 146. § (1) 
bekezdésében biztosított jogköre alapján az Észak-hajdúsági Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulást Társulási Megállapodás 8. számú mellékletében szereplő, a társulás 
Alapító Okiratát az alábbi módosításokkal fogadja el: 

 
1./ Az alapításra vonatkozó jogszabályi felhatalmazások az alábbira módosulnak: 

  
Az alapító okiratban felsorolt önkormányzatok az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. k) 
pontjában taglalt szabad társulás elvére tekintettel, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87-95.§-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően 
egymással társulva a települések ivóvízminőségének javítása, valamint az ennek 
megvalósítását szolgáló pénzalap létrehozása érdekében önálló jogi személyiséggel 
rendelkező önkormányzati társulást hoznak létre és biztosítják annak működési feltételeit. 
Társult önkormányzatok az alapító okiratot az alábbiak szerint határozzák meg:    

 
2./ „Székhelye” az alábbiak szerint módosul: 

 
Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal 
4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4. 

 
3./Törlése kerül: 

 
Az alaptevékenysége TEÁOR 08 szerint  

 
4./ „Alaptevékenysége” az alábbiak szerint módosul: 

 360000 Víztermelés, - kezelés, - ellátás 
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
429100 Vizi létesítmény építése 

 
5./ „A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre” az alábbiak szerint módosul: 

Az önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodási feladatait a székhely 
önkormányzat polgármesteri hivatala látja el külön megállapodás alapján a 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet szerint. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozatból eredő szükséges intézkedések megtételére. 

 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. június 30. 
 

kmft. 
 

     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 28-án 
– pénteken – de. 7,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
289/2013. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi 
CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Hajdú-Bihar 
Megyei Intézményfenntartó Központ vagyonkezelésében lévő Hajdúnánás 3700/2. 
helyrajzi számon felvett, kivett ipartelep megnevezésű, 2482 m2 területű ingatlan 
105/10000 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

 
Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.), 12.) és 13.) pontjaiban meghatározott 
településüzemeltetés, helyi közfoglalkoztatás és gazdaságszervezés feladatainak ellátása 
érdekében kívánja tulajdonba venni. Egyrészt a Start munkaprogram keretében tartott 
állatok számára legelőként kívánja felhasználni, másrészt a településüzemeltetési 
feladatok keretében hasznosítaná közpark kialakításával, valamint az ingatlan jellege és 
elhelyezkedése okán a gazdaságszervezési feladatok ellátását is szolgálná ez a terület. 

 
2. Hajdúnánás Városi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 

költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – 
megtérítését. 

 
3. Az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.  

 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúnánás 3700/2. hrsz.-ú 

ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV 
Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúnánás 3700/2. hrsz.-ú 

ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 
 

6. Felkéri a polgármestert, hogy a határozat Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.                      
(1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) részére történő megküldéséről gondoskodjon. 

 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. július 31. - megküldésre 

 folyamatos 

 

kmft. 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 28-án 
– pénteken – de. 7,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
290/2013. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi 
CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi 
Minisztérium vagyonkezelésében lévő Hajdúnánás 0159/17 hrsz-ú számon felvett, 
kivett állami terület I. megnevezésű, 6 ha 4632 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni 
hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

 
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8., 9. és 12. pontjaiban meghatározott szociális, 
lakás és helyiséggazdálkodással, valamint a helyi közfoglalkoztatással kapcsolatos 
feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és a szociálisan rászoruló 
személyek lakáshoz jutásának, továbbá a helyi közfoglalkoztatás  elősegítése célra 
kívánja felhasználni. 

 
3. Hajdúnánás Városi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 

költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – 
megtérítését. 

 
4. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan természetvédelmi 

védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az 
ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.  

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúnánás 0159/17 hrsz-ú 

ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV 
Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúnánás 0159/17 hrsz-ú 

ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 
 

7. Felkéri a polgármestert, hogy a határozat Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.                      
(1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) részére történő megküldéséről gondoskodjon. 

 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. július 31. - megküldésre 

 folyamatos 
 

kmft. 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 28-án 
– pénteken – de. 7,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
291/2013. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi 
CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar 
Államvasutak vagyonkezelésében lévő Hajdúnánás 701. helyrajzi számon felvett, 
kivett iparvasút megnevezésű, 3976 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

 
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.) és 13. pontjaiban meghatározott 
településüzemeltetési és gazdaságszervezési feladatainak ellátása érdekében kívánja 
tulajdonba venni és közparkként, illetve gazdasági területként kívánja felhasználni. 

 
3. Hajdúnánás Városi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 

költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – 
megtérítését. 

 
4. Az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.  

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúnánás 701. hrsz-ú 

ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV 
Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúnánás 701. hrsz-ú 

ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 
 

7. Felkéri a polgármestert, hogy a határozat Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.                      
(1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) részére történő megküldéséről gondoskodjon. 

 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. július 31. - megküldésre 
  folyamatos 
 
 

kmft. 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 
 
 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 28-án 
– pénteken – de. 7,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
292/2013. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi 
CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Hajdú-Bihar 
Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő Hajdúnánás 3598. helyrajzi 
számon felvett, kivett rendőrség megnevezésű, 2221 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni 
hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

 
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7) pontjában meghatározott kulturális 
szolgáltatás feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és kulturális tér, 
nyilvános könyvtár és helytörténeti gyűjtemény kialakításának céljára kívánja 
felhasználni. 

 
3. Hajdúnánás Városi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 

költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – 
megtérítését. 

 
4. Az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.  

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúnánás 3598. hrsz-ú 

ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV 
Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúnánás 3598. hrsz-ú 

ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 
 

7. Felkéri a polgármestert, hogy a határozat Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.                      
(1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) részére történő megküldéséről gondoskodjon. 

 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. július 31. - megküldésre 

 folyamatos 
 

 
kmft. 

 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 
 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 28-án 
– pénteken – de. 7,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
293/2013. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 
    

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a város 
kiskörúton belüli területén lévő utak forgalmának szabályozására, a közúti jelzések 
elhelyezésére, fenntartására, üzemletetésére és eltávolítására vonatkozó javaslatokkal; a 
közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet-tervezettel; a településképi 
véleményezési és településképi bejelentési eljárásról szóló rendelettel, valamint a központi 
orvosi ügyeleti ellátásával kapcsolatosan 2013. július 17-én du. 18.00 órai kezdettel a 
Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. székhelyén (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: 2013. június 28. 
 
 
 
 

kmft. 
 

 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 28-án 
– pénteken – de. 7,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
294/2013. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a hajdúnánási VII. 
számú felnőtt háziorvosi körzet működtetését biztosító FM Vital Egészségügyi és 
Szolgáltató Kft. (3580 Tiszaújváros, Bólyai köz 4., közreműködő szakorvos Füzérné Dr. 
Márczis Andrea) kérelmét, és tudomásul veszi a 2010. október 25-én kötött,  
19951-3-2/2010. számú vállalkozási szerződésnek a 2013. július 1. napjától kezdődő hat 
hónapos határidővel, 2013. december 31-i hatállyal történő felmondását a körzethez tartozó 
tedeji rendelési idő betartása mellett. 

 A képviselő-testület továbbá hozzájárul a szakszerű helyettesítés érdekében a felmondási 
idő alatt további helyettesítő szakorvosok bevonásához. 
 

Felkéri a polgármestert, hogy az FM Vital Egészségügyi és Szolgáltató Kft. (3580 
Tiszaújváros, Bólyai köz 4., tér 8. 1/3.) képviselőjének az értesítéséről gondoskodjon. 
 
 

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

kmft. 
 

 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 28-án 
– pénteken – de. 7,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
295/2013. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskai István Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat átszervezéséről szóló tankerületi 
felterjesztést megismerte, és az alábbi véleményét fejezi ki a tervezetről: 

 
− Az intézmény új névhasználatát elfogadja és támogatja, miszerint a - jogszabály 

alapján - a Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai 
Szakszolgálat névről megváltozik a Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola névre. 

 
− Tudomásul veszi, hogy a tagintézmény ügyviteli telephelye a 4080 Hajdúnánás, Iskola 

utca 3. szám 
 

− Az intézmény alapfeladatai közé javasolja sorolni az „iskolapszichológiai 
feladatellátást”, az „utazó gyógypedagógusi hálózat” tevékenység pedig kerüljön 
felvételre az alaptevékenységek közé a személyi feltételek biztosításával együtt. 
 

− Javasolja a művészeti oktatás feladat-ellátási helyenként felvehető maximális 
tanulólétszámának növelését. 
 

Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Hajdúnánási Tankerületének igazgatóját (4080 Hajdúnánás, Köztársaság  
tér 1. szám) értesítse. 

 
 

Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. július 05. 

 
 
 
 

kmft. 
 

 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 28-án 
– pénteken – de. 7,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
296/2013. (VI. 28.) 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 a 
„Különböző orvostechnikai eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró 
döntését, mint döntéshozó, az alábbiak szerint hozza meg: 

 
A.) 
1. A Getronics Magyarország Kft-nek (1027 Budapest, Henger u. 2. B. épület.) az I. 

részre vonatkozó ajánlata érvényes. 
2. A MED-EN TRADE Kft-nek (8000 Székesfehérvár, Had u. 1-3. I. em. 105.) a II. 

részre vonatkozó ajánlata érvényes. 
3. A Labtech Kereskedelmi és Mérnöki Szolgáltató Kft-nek (4031 Debrecen, Vág u. 4.) a 

III. részre vonatkozó ajánlata érvényes. 
4. A Pascal Team Kft-nek (1028 Budapest, Patakhegyi u. 13/1.) az I. részre vonatkozó 

ajánlata érvényes. 
5. A GE Hungary Kft-nek (1044 Budapest, Váci út 77.) a III. részre vonatkozó ajánlata 

érvényes. 
6. A Medimat Kft-nek (1224 Budapest, XIV. utca 37.) az I. részre vonatkozó ajánlata a 

Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 
7. A DPK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-nek (1181 Budapest, Madách Imre u. 19.) az 

I. részre vonatkozó ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 
 

B.) 
1. A „Különböző orvostechnikai eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás I. 

részét eredményessé nyilvánítja. 
2. A „Különböző orvostechnikai eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás II. 

részét eredményessé nyilvánítja. 
3. A „Különböző orvostechnikai eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás III. 

részét eredményessé nyilvánítja. 
 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2013. július 15. 
 
 
 

kmft. 
 

 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 28-án 
– pénteken – de. 7,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
297/2013. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Különböző orvostechnikai 
eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntését, a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata IX. fejezet 1. pontja alapján, mint döntéshozó, 
az alábbiak szerint hozza meg: 
 
1. A képviselő-testület a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás I. részének nyertesévé a 

Pascal Team Kft-t (1028 Budapest, Patakhegyi u. 13/1.) nyilvánítja, tekintettel arra, 
hogy az ajánlattevő tette ezen rész tekintetében az összességében legelőnyösebb 
ajánlatot. 

2. A képviselő-testület a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás II. részének nyertesévé a 
MED-EN TRADE Kft-t (8000 Székesfehérvár, Had u. 1-3. I. em. 105.) nyilvánítja, 
tekintettel arra, hogy az ajánlattevő tette ezen rész tekintetében az összességében 
legelőnyösebb ajánlatot, minthogy egyedül nyújtott be ajánlatot erre a részre, mely 
érvényes is lett. 

3. A képviselő-testület a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás III. részének nyertesévé a 
Labtech Kereskedelmi és Mérnöki Szolgáltató Kft-t (4031 Debrecen, Vág u. 4.) 
nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő tette ezen rész tekintetében az 
összességében legelőnyösebb ajánlatot. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse, valamint, hogy az 
eljárás nyertesével a szerződés megkötéséről intézkedjen.  
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2013. július 2.   - az ajánlattevők értesítése a döntésről 
 2013. július 15. - 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. június 28-án 
– pénteken – de. 7,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
298/2013. (VI. 28.) 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 
a„Központi orvosi ügyeleti feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró 
döntését, mint döntéshozó, az alábbiak szerint hozza meg: 

 
A.) 

 
1. Az AGRIA-ÜGYELET Egészségügyi Szolgáltató Kft. (3300 Eger, Deák Ferenc u. 

23.) első, ún. ajánlati kötöttséggel nem terhelt ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés d) és 
e) pontja alapján érvénytelen, ugyanis az ajánlattevő a szerződés teljesítésére 
alkalmatlannak bizonyult, továbbá az ajánlat nem felelt meg az eljárást megindító 
felhívásban, illetve a dokumentációban meghatározott feltételeknek. 

 
2. Az OXYTRANS Kft. (3400 Mezőkövesd, József Attila út 3.) első, ún. ajánlati 

kötöttséggel nem terhelt ajánlata Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, 
ugyanis ajánlat nem felelt meg az ajánlattételi felhívásban, illetve a dokumentációban 
meghatározott feltételeknek. 

 
3. Az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. (4031 Debrecen, István út 6.) első, ajánlati 

kötöttséggel nem terhelt ajánlata érvényes, ugyanis az ajánlattevő a hiánypótlást 
megfelelően teljesítette, így a szerződés teljesítésére alkalmasnak minősült, s vele 
kapcsolatban kizáró ok nem merült fel. 

 
B.) A „Központi orvosi ügyeleti feladatok ellátása”tárgyú közbeszerzési eljárást 
eredményessé nyilvánítja. 

 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések elvégzésére. 

 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2013. július 15. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 

      



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 28-án 
– pénteken – de. 7,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
299/2013. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 
     

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Központi orvosi ügyeleti 
feladatok ellátása” 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 az Orvosi Ügyelet Nonprofit 
Kft-t (4031 Debrecen, István út 6.) 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 1.040.000.- Ft + áfa/hó, azaz egymillió-negyvenezer forint + áfa 
per hó. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse, valamint, hogy az 
eljárás nyertesével a szerződés megkötéséről intézkedjen.  
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. július 2.   - az ajánlattevők értesítése a döntésről 
 2013. július 15. - 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. június 28-án 
– pénteken – de. 7,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
300/2013. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőr (Val-Ethik 
Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.) jelentése alapján az önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet az „Időskorúak átmeneti 
ellátása” szakfeladatán tervezett 10.000 eFt támogatást a Hajdúnánási Református 
Egyházközség számára szociális feladatok ellátási szerződés szerinti ellátására az alábbiak 
szerint javasolja kiutalni: 
• 2013. június 30.: 1.306.498 Ft a 2012. évre; 
• 2013. június 30.: 4.346.751 Ft a 2013. év I. első félévére; 
• 2013. július - december: 4.346.751 Ft a 2013. év II. első félévére havonta egyenlő 

részletekben.   
 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. december 31.  
 
 
 
 

kmft. 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 28-án 
– pénteken – de. 7,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
301/2013. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a XII. Európai 
Mobilitási Hét 2013. szeptember 16-22. között megrendezésre kerülő programsorozatához. 

A képviselő-testület az alábbi intézkedés(ek) előkészítését, megvalósítását határozza el: 
  

1.)  Hajdúnánás Városi Önkormányzat a két, megvalósítás alatt álló pályázatával a  
környezetbarát közlekedési módokat előnyben részesíti a személygépkocsi 
használatával szemben. 

�    Ezen intézkedések biztosítják a közforgalmú területen a gyalogos, a 
kerékpáros vagy a közösségi térnyerést (járdaszélesítés, új autóbusz-
öböl kialakítása.   

2.)  A „Tiszta levegő – Mozdulj érte!”  rendezvény keretében egy teljes napra kialakít az 
önkormányzat egy, vagy több közterületet, kizárólag a gyalogos, a kerékpáros és 
közösségi közlekedés számára (a lezárás javasolt időtartama: a reggeli munkakezdés 
előtt egy órával kezdődik és a munkaidő vége után egy órával fejeződik be). 

� Ezen Autómentes nap 2013. szeptember 22-én kerül megrendezésre. 
 

Felkéri a polgármestert a képviselő-testület döntése alapján a 2013. évi KARTA aláírására, 
valamint a szükséges intézkedés(ek) megtételére.  

 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. július 30. - a KARTA aláírására 
  2013. szeptember 22. - a rendezvény megszervezésére és lebonyolítására  

 
 
 
 
 

kmft. 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 28-án 
– pénteken – de. 7,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
302/2013. (VI. 28.) 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) b) bb) pontja alapján úgy határoz, hogy Hajdúnánás Városi Önkormányzat és a 
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara a 4080 Hajdúnánás, 
Kisfaludy u. 15. szám alatti, önkormányzati tulajdonú épületben lévő 21,69 m2 nagyságú 
iroda megnevezésű helyiségre vonatkozóan az előterjesztéshez mellékelt Bérleti szerződést 
köti. Bérleti díjként 5.000-Ft+ÁFA/hó összeget határoz meg. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési 
Kamara képviselőjét értesítse, és felhatalmazza a szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. július 15. 

 
 
 
 
 

kmft. 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
   
  



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 28-án 
– pénteken – de. 7,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
303/2013. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Helyi 
Esélyegyenlőségi Programjáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a tervezetet az 
alábbi kiegészítéssel fogadja el: 

 
− A 2. számú táblázatban Hajdúnánás állandó népességén belül, a férfiak és a nők 

számának és összlakossághoz viszonyított arányának életkor szerinti 
megosztása azonos korcsoportokon belül történjen meg. 
 

− Az 1. számú mellékletet képező táblázatok hiányzó adatait pótolni kell, amint 
azok a TeIR rendszerben elérhetőek lesznek. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a Program végrehajtásához szükséges intézkedések 
megtételéről gondoskodjon. 

 
 

Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

 
 

kmft. 
 
 
 

     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 28-án 
– pénteken – de. 7,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
304/2013. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 
„Közigazgatási partnerségi kapcsolatok”című, ÁROP-1.A.6-2013.kódszámú pályázatra. 

 
Projekt megnevezése: Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése 
A projekt tervezett költsége: maximum 20 000 000,-Ft.  
A támogatás szempontjából elismerhető költség: maximum 20 000 000,-Ft.  
Az ÁROP forrásból származó támogatás igényelt összege: maximum 20 000 000,- Ft. 
Önkormányzati saját erő összege: 0,- Ft. 
 

Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételéről és a pályázat benyújtásáról gondoskodjon, továbbá 
felhatalmazza a nyilatkozatok aláírására. 

 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. július 5. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 28-án 
– pénteken – de. 9,10 órai kezdettel megtartott zárt  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
305/2013. (VI. 28.) 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, végül az 529/2012. (XI. 29.) számú 
Képviselő-testületi Határozat hat hónappal, 2013. június 15-ig meghosszabbított. Az 
összesen hat éves 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 - 3 hónappal, 2013. szeptember 15-ig meghosszabbítja. 
 
A meghosszabbítás idejére az Ör. 3. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések 
(díjkedvezmények) nem alkalmazhatók, mert nyugdíja meghaladja a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum 250%-át (71.250,- Ft) 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:   2013. július 15. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 28-án 
– pénteken – de. 9,10 órai kezdettel megtartott zárt  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
306/2013. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Zoltán és Nagyné Fitos 
Petra a Hajdúnánás, Mártírok u. 5. fszt../3. ajtószám alatti, 51 m2-es, 2 szobás, 
összkomfortos, önkormányzati tulajdonú bérlakást az 523/2012. (XI. 29.) számú 
Képviselő-testületi Határozattal hat hónapos időtartamra, 2013. június 30-ig szociális 
jelleggel kapták meg, az összesen hat hónapos határozott időre bérbe adott, az 
önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Mártírok u. 5. Fszt./3. ajtószám alatti,        
51 m2-es, 2 szobás, összkomfortos 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 - 1 évvel, 2014. június 30-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:   2013. július 15. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 28-án 
– pénteken – de. 9,10 órai kezdettel megtartott zárt  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
307/2013. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Zsíros Imre és Harsányi Margit a 
Hajdúnánás, Dorogi u. 3. 5. ajtószám alatti, 51 m2-es, 1 szobás, komfortnélküli, 
önkormányzati tulajdonú bérlakást az 524/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi 
Határozatával hat hónapos időtartamra, 2012. június 30-ig szociális jelleggel kapták meg. 
Az összesen hat hónapos határozott időre bérbe adott, az önkormányzat tulajdonát képező, 
Hajdúnánás, Dorogi u. 3. 5. szám alatti, 51 m2-es, 1 szobás, komfortnélküli lakás bérleti 
szerződését szociális jelleggel az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek 
bérbeadásának szabályairól szóló 6/2012. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet 7. § (1)-(6) 
bekezdései alapján - a szerződés lejártát követően - 1 évvel, 2014. június 30-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:   2013. július 15. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 28-án 
– pénteken – de. 9,10 órai kezdettel megtartott zárt  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
308/2013. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dózsa Béláné a Hajdúnánás, 
Honfoglalás u. 65. 4. ajtószám alatti, 32 m2-es, 1 szobás, komfortnélküli, önkormányzati 
tulajdonú bérlakást a 114/1994. (VI. 23.) számú Képviselő-testületi Határozattal öt éves 
időtartamra, 1999. június 30-ig, szociális jelleggel kapta meg, melyet a 134/1999. (IX. 13.) 
számú Képviselő-testületi Határozat öt évvel, 2004. június 30-ig, illetve a 199/2004.  
(IX. 09.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2007. június 30-ig, ezt 
követően a 311/2007. (IX. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2010. 
június 30-ig, végül a 247/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 
2013. június 30-ig történt meghosszabbítással, összesen tizenkilenc éves határozott időre 
bérbe adott, az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Honfoglalás u. 65.  
4. ajtószám alatti, 32 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 - 1 évvel, 2014. június 30-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:   2013. július 15. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 28-án 
– pénteken – de. 9,10 órai kezdettel megtartott zárt  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
309/2013. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Bódor Gyöngyi a Hajdúnánás, 
Bethlen Gábor krt. 41. I./5. ajtószám alatti, 50 m2-es, 1 szobás, összkomfortos, 
önkormányzati tulajdonú bérlakást a 274/2012. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi 
Határozatával egy éves időtartamra, 2013. július 31-ig szociális jelleggel kapta meg. Az 
összesen egy éves határozott időre bérbe adott, az önkormányzat tulajdonát képező, 
Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 41. I./5. ajtószám alatti, 50 m2-es, 1 szobás, 
összkomfortos lakás bérleti szerződését szociális jelleggel az önkormányzati tulajdonú 
lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 6/2012. (II. 29.) Önkormányzati 
Rendelet 7. § (1)-(6) bekezdései alapján - a szerződés lejártát követően - 1 évvel,  
2014. július 31-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:   2013. július 15. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 28-án 
– pénteken – de. 9,10 órai kezdettel megtartott zárt  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
310/2013. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező 
Hajdúnánás, Bocskai u. 17/2. szám alatti, 57 m2, 1 szobás, komfortos lakást - 6 hónapos 
időtartamra - szociális jelleggel 

  
 elsősorban  Kéki Zsolt Hajdúnánás, Nyíregyházi u. 29. szám alatti, 
 másodsorban  Soltész Istvánné Hajdúnánás, Délibáb u. 3. 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:   2013. július 03. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 28-án 
– pénteken – de. 9,10 órai kezdettel megtartott zárt  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
311/2013. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező 
Hajdúnánás, Szeles tér 1. I/4. szám alatti, 56 m2, 2 szobás, komfortos lakást - 6 hónapos 
időtartamra - szociális jelleggel 
  
 elsősorban  Rzepka Marianna Gizella Hajdúnánás, Hajdú u. 29/A szám alatti, 
 másodsorban  Lakatos Krisztián Hajdúnánás, Ady Endre krt. 29. I/5. 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: 2013. július 03. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
      

 
 

 


