
K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember  
12-én – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

347/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kállai Sándor 4080 Hajdúnánás, 
Korponai utca 51. szám alatti egykori lakos, a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Pénzügyi 
és Ügyrendi Bizottságának nem képviselő-testületi tagjának halálára való tekintettel 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 58. § (1) 
bekezdésében, és a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 04.) Önkormányzati Rendelet 24. § (2) bekezdésében 
foglaltakra tekintettel az Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nem képviselő-testületi tagjává  
 

Csiszár Ferenc József 
Hajdúnánás, Széchenyi krt. 38. szám alatti lakost 

 
választja meg. 

 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntésével kapcsolatos intézkedések 
megtételéről és a bizottság új tagja részére a megbízólevél kiadásáról gondoskodjon. 

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

 
 

kmft. 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember  
12-én – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

348/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 323/2010. (X. 13.) számú 
Képviselő-testületi Határozatnak a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjainak névsorára 
vonatkozó részét az alábbiak szerint módosítja: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság: 
elnök:  Dr. Kis Ágnes Hajdúnánás, Bajcsy-Zs. utca 2. szám 2. ajtó 
tagok: Ötvös János Attila Hajdúnánás, Munkácsy M. u. 5. szám 
 Török István Hajdúnánás, Bocskai u. 84. szám 
nem képviselő  
tagok: 
 Hódos Antal Hajdúnánás, Vörösmarty u. 8. szám 
 Csiszár Ferenc József Hajdúnánás, Széchenyi krt. 38. szám 
 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntésével kapcsolatos intézkedések 
megtételéről és a bizottság új tagja részére a megbízólevél kiadásáról gondoskodjon. 

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

 
 

kmft. 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember  
12-én – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
349/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 
2013. év I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
A képviselő-testület felhívja a gazdálkodás felelős vezetőit az év hátralévő részében a 
bevételek maradéktalan beszedésére, valamint a kiadási előirányzatok rendeltetésszerű és 
takarékos felhasználására. 
 
Felkéri a polgármestert a határozatokból adódó szükséges intézkedés megtételére. 

 
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. szeptember  
12-én – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
350/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és az 
önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez 
nyújtható támogatásról szóló 19/2013. (V. 22.) BM rendelet alapján pályázat benyújtását 
határozza el a „Hajdúnánási Óvoda kapacitás fejlesztése új intézményi egység kialakításával” 
című, ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0034 azonosító számú pályázat útján a 4080 Hajdúnánás, 
Magyar u. 104. szám alatt megvalósuló fejlesztés saját forrásának kiegészítésére. 

 

A képviselő-testület a fejlesztés pénzügyi forrásainak összetételét és ütemezését az alábbiak 
szerint hagyja jóvá (Ft-ban): 

Év Támogatás Saját erő 

Uniós 
támogatással 

elismert 
beruházás 
összege 

Uniós 
támogatással 
el nem ismert 

beruházás 
összege, 

további saját 
erő 

Uniós 
támogatással 
elismert és el 
nem ismert 
beruházás 
összege 
összesen 

2012-2013. 8 349 804 439 463 8 789 267 0 8 789 267 

2014. 111 650 196 5 876 326 117 526 522 19 374 108 136 900 630 

Összesen 120 000 000  6 315 789 126 315 789 19 374 108 145 689 897 

 

A képviselő-testület a 6.315.789,- Ft saját forrást, továbbá a maximális pályázati támogatáson 
felüli szükséges saját forrást, azaz 19.374.108,- Ft-ot, mindösszesen 25.689.897,- Ft-ot a 
lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdés d) pontja alapján az önkormányzati 
tulajdonú lakások értékesítéséből képződött, elkülönített számlán kezelt bevételek terhére 
biztosítja. 

A képviselő-testület a BM EU Önerő Alapból 2.526.316,- Ft összegű támogatás igénylését 
határozza el. 

 

 



Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról, valamint az önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló, 17/2013. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelettel módosított 4/2013. (II. 
15.) Önkormányzati Rendelet fentieknek megfelelő módosításáról gondoskodjon, továbbá 
felhatalmazza a szükséges nyilatkozat megtételére. 

 

Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2013. szeptember 30.  - a rendelet módosítására 

2013. október 01. - a pályázat benyújtására 
 
 

kmft. 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember  
12-én – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
351/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyarország 
2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. melléklet 1. pont IV. 
alpontja, valamint a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok 
működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. 
(VII. 31.) BM rendelet alapján támogatási igényt nyújt be a helyi önkormányzatok 
működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási igény benyújtásáról. 

 

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

 
kmft. 

 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember  
12-én – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
352/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Magyarország 
2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72. § (9) bekezdése 
alapján írásos engedélyt ad a hitelezőknek, hogy kezdeményezhessék az államháztartásért 
felelős miniszternél az önkormányzat 2012. december 31-ei adósságából az átvállalást 
követően fennálló adósságállománya állam általi átvállalását, az alábbiakban felsorolt 
hitelekre vonatkozóan:  

 

 Hitelező/Szerződés azonosító: Tőkeállomány: 
   (2013. szeptember 30-án várható) 

1. OTP Bank Nyrt. 20.462.181,- Ft 
  Ö-3800-2005-004400/2 

2. OTP Bank Nyrt. 184.905.600,- Ft 
  1-2-10-3800-1116-4 

3. Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet 4.232.554,- Ft 
  R-OKIF/035130/2011/HAJDÚD/KOKC/001 

4. Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet 6.163.364,- Ft 
  R-OKIF/035132/2011/HAJDÚD/KOKC/001 

5. Budapest Autófinanszírozási Zrt. 1.180.413,- Ft 
 BCCU08/017441 

 

Felhatalmazza a polgármestert, amennyiben a jogszabályi környezet változatlan marad a 
fentieknek megfelelően az írásos engedély megadására, valamint kéri, hogy a hitelezőknek 
javasolja a fennálló adósságállomány állam általi átvállalásának kezdeményezését. 

 

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

 
kmft. 

 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember  
12-én – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
353/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal (székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) 2013. 
október 1-jétől hatályos alapító okiratát a melléklet szerinti egységes szerkezetben, az 
alábbi módosításokkal fogadja el: 

 
• Az „4. Alkalmazandó szakfeladatok száma, megnevezése” pontban az alábbiak törlésre 

kerülnek: 
„790000  Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás 

 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveivel” 
 

• Az „4. Alkalmazandó szakfeladatok száma, megnevezése” pont kiegészül az alábbiakkal: 
„841913  Támogatási célú finanszírozási műveletek” 

 

Ezzel egyidejűleg a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 107/2013. (III. 07.) számú 
Képviselő-testület Határozattal jóváhagyott, 2013. március 1. napjával hatályos alapító 
okirata hatályát veszti. 

 

Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételére. 

 

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

 
kmft. 

 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 
 



A L A P Í T Ó  O K I R A TA L A P Í T Ó  O K I R A TA L A P Í T Ó  O K I R A TA L A P Í T Ó  O K I R A T     
 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 
sz.), Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete (4095 Folyás, Kossuth utca 13. sz.), 
Újtikos Község Önkormányzata Képviselő-testülete (4096 Újtikos, Arany János utca 12. sz.), 
és Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete (4097 Tiszagyulaháza, 
Kossuth utca 73. sz.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására 
kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi 
követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki: 
 
1.  A költségvetési szerv neve:  Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 
 
2.  Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz. 
 Telephely:  Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 

Folyási Kirendeltsége  
  4095 Folyás, Kossuth utca 13. sz. 
  Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 

Újtikosi Kirendeltsége  
  4096 Újtikos, Arany János utca 12. sz. 
  Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 
  Tiszagyulaházai Kirendeltsége 
  4097 Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73. sz. 
  4080 Hajdúnánás, Kisfaludy utca 15. sz. 
  4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. sz. 
  4080 Hajdúnánás, Fürdő utca 7. sz. 

4080 Hajdúnánás, Irányi utca 3. sz.(Somorjai 
László Városi Sportcsarnok). 

 
 
3.  Gazdálkodási besorolása: 
  Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv.  
  Ellátja továbbá a Hajdúnánási Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat és az Észak-
Hajdúsági Szakképzés Szervezési Társulás 
gazdálkodási feladatait a külön jóváhagyott 
szabályozás szerint. 

 
4.  Tevékenységi körei:  
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény                
(a továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése 
alapján a közös hivatal ellátja az 
önkormányzatok működésével, valamint a 
polgármester vagy a jegyző feladat – és 
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokat. A hivatal közreműködik az 
önkormányzatok egymás közötti, valamint az 
állami szervekkel történő együttműködésének 
összehangolásában. 



 
Alaptevékenység:  
 A közös hivatal ellátja a Mötv-ben és a 

vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára 
meghatározott feladatokat Hajdúnánás, Folyás, 
Újtikos és Tiszagyulaháza települések 
vonatkozásában.  A Közös hivatal feladatait 
részletesen a társult települések 
önkormányzatai által jóváhagyott, a közös 
hivatal működtetésére és fenntartására létrejött 
megállapodás tartalmazza. 

 Folyás, Újtikos és Tiszagyulaháza 
településeken a közös hivatalnak kirendeltsége 
működik a polgármester vagy a jegyző feladat 
– és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos  
tevékenység végzésére, a testületi feladatok 
előkészítésére és végrehajtására.  

  
 Gondoskodik a helyi önkormányzat, a 

Hajdúnánási Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat és az Észak-Hajdúsági 
Szakképzés Szervezési Társulás bevételeivel 
és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, 
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, 
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 
ellátásáról. 

 
 
TEÁOR 8411 általános közigazgatás 
Szakágazati besorolás 841105 helyi önkormányzatok, valamint 

többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége    

 
Alkalmazandó szakfeladatok száma, megnevezése:  
 

Szakfeladat 
számjele 

Szakfeladat megnevezése 

  
 381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 
 841112 Önkormányzati jogalkotás  
 841114 Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
 841115 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek   

 841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

 841117 Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek  
 841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek  
 841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége   
 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
 841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten 
 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés  
 841403 Város-, és községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások  
 841901 Önkormányzatok, és társulások elszámolásai  
 841913 Támogatási célú finanszírozási műveletek 
 842421 Közterület rendjének fenntartása 



 842428 Bűnmegelőzés  
 842531 Polgári védelem ágazati feladatai   
 882111 Aktív korúak ellátása 
 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon  
 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás  
 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás  
 882119 Óvodáztatási támogatás 
 882202 Közgyógyellátás 
 
 
5. Vállalkozási tevékenység: nincs 
 

6. Illetékessége, működési köre: Hajdúnánás város közigazgatási területe 
 Közös Hivatal esetében: Hajdúnánás Folyás, Újtikos és 

Tiszagyulaháza települések közigazgatási 
területe 

 
 Építéshatóság: az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 

kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 
343/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet alapján. 

 
 

7.  Alapító szervek neve, székhelye: Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete (4080 Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 1. sz.), 

  Folyás Község Önkormányzata Képviselő-
testülete (4095 Folyás, Kossuth utca 13. sz.), 

  Újtikos Község Önkormányzata Képviselő-
testülete (4096 Újtikos, Arany János utca 12. 
sz.), 

  Tiszagyulaháza Község Önkormányzata 
  Képviselő-testülete (4097 Tiszagyulaháza, 
  Kossuth utca 73. sz.). 
 
 
8.  Irányító szerv(ek) neve, székhelye: Hajdúnánás Városi Önkormányzat     

Képviselő-testülete  
 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz. 
 
9.  A költségvetési szerv jogelődjének neve, 
    székhelye: Hajdúnánási Polgármesteri Hivatal 
 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz. 
  
 
 Újtikos-Tiszagyulaháza Körjegyzőség 
 4096 Újtikos, Arany János utca 12. sz. 
  
 Újszentmargita-Folyás Körjegyzőség 

(kizárólag Folyás község közigazgatási 
területére vonatkozó illetékességű 
ügyekben) 4065 Újszentmargita, Rákóczi utca 
125.sz. 

  
  
 
 



10.  A hivatal vezetőjének kinevezése  
A jegyző kinevezése a Mötv. 82. §-a, valamint 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény rendelkezéseinek 
megfelelően történik. 
Hajdúnánás város polgármestere - pályázat 
alapján határozatlan időre - nevezi ki a 
jegyzőt. 

 

11.  A hivatal képviseletére jogosult: a jegyző 
 
12. Foglalkoztatottakra vonatkozó    
 foglalkoztatási jogviszonyok:   
  - a közszolgálati tisztviselőkről szóló  

     2011. évi CXCIX. törvény 
   -a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
     1992. évi XXXIII. törvény, 
   - a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi  

    I. törvény 
 

13. Feladat ellátást szolgáló vagyon:  
 A költségvetési szerv székhelye és 

kirendeltségei működéséhez rendelkezésre 
bocsátott ingatlan 

14. A vagyon feletti rendelkezés joga:  
  Az intézmény az alap feladatok elvégzéshez a 

rendelkezésére bocsátott ingó és ingatlan 
vagyont tevékenysége során szabadon 
használhatja, azt a jó gazda gondosságával 
tartozik kezelni, gyarapítani. Az intézményi 
vagyon feletti rendelkezési jog székhelyen 
Hajdúnánás Városi Önkormányzatot, 
kirendeltségeken saját közigazgatási területén 
Folyás község Önkormányzatát, Újtikos 
Község Önkormányzatát és Tiszagyulaháza 
Község Önkormányzatát illeti meg.  

  Az intézmény az ingatlant nem idegenítheti el 
és nem terhelheti meg. 

 
 
Záradék:  
 
Jelen alapító okirat 2013. október 1. napján lép hatályba.  
 
Az alapító okiratot Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 101/2013.  
(II. 27.) számú és az alapító okiratot módosító 353/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi 
Határozattal hagyta jóvá.  
 
Az alapító okiratot Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 16/2013.  
(II. 27.) számú és az alapító okiratot módosító 65/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi 
Határozattal hagyta jóvá.  
 



Az alapító okiratot Újtikos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 28/2013.  
(II. 27.) számú és az alapító okiratot a módosító 120/2013. (IX. 10.) számú Képviselő-testületi 
Határozattal hagyta jóvá.  
 
Az alapító okiratot Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 24/2013.  
(II. 27.) számú és az alapító okiratot módosító …./2013. (IX. …..) számú Képviselő-testületi 
Határozattal hagyta jóvá.  
 
 
 
Hajdúnánás, 2013. szeptember 4. 
 
 
 
 
 Szólláth Tibor Magyar Sándor 
 polgármester polgármester 
 
 
 
 
 Takács József  Mikó Zoltán     
  polgármester          polgármester 

 

 

Dr. Kiss Imre  
jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember  
12-én – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
354/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Ügyrendi; 
Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport; Egészségügyi és Szociális; valamint 
Városfejlesztési Bizottságainak a 2012. szeptember – 2013. augusztus havi munkájáról 
szóló beszámolókat megismerte és azokat elfogadja. 

 

Felelős:  - 
Határidő:  - 

 
kmft. 

 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember  
12-én – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
355/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Igazgatási 
és Okmányirodájának 2011-2012. évi munkájáról és ügyintézéséről szóló beszámolót 
megismerte és azt elfogadta. 

 

Felelős:  - 
Határidő:  - 

 
kmft. 

 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember  
12-én – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
356/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúsági Többcélú Kistérségi 
Társulás és munkaszervezetének a Hajdúsági Kistérségi Iroda vagyonának átadási 
javaslatát a határozat melléklete szerint Hajdúdorog Város Önkormányzatának előkészítése 
alapján elfogadja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az érintetteket tájékoztassa. 

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

 
 

kmft. 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember  
12-én – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
357/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Családokat Segítő Alapítvány a korábbi székhelyéről, a 4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 14. 
szám alól székhelyét áthelyezze a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi 
Bölcsőde intézmény elhelyezésére szolgáló 4080 Hajdúnánás, Kossuth utca 19. szám alatti 
önkormányzati tulajdonú ingatlanra.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a Kuratórium elnökét a testület döntéséről tájékoztassa. 
 
Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. szeptember 30. 

 
 

kmft. 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember  
12-én – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
358/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a területi ellátási kötelezettséggel 
működő hajdúnánási I. számú házi gyermekorvosi körzet további működtetésére, az önálló 
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. §-a szerinti praxisjog térítésmentes 
átruházására a melléklet szerinti pályázat kiírását határozza el.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy pályázat kiírásáról, valamint a pályázati határidő lejártát 
követően az értékeléshez kapcsolódó új előterjesztés előkészítéséről gondoskodjon. 

 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. szeptember 12.  - a pályázat kiírására, 
 2013. október 31.  - a pályázat értékelésére. 
 

kmft. 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 

pályázatot hirdet 
házi gyermekorvosi praxis betöltésére 

  
  
A praxis ellátásának módja:  
 
A hajdúnánási I. számú házi gyermekorvosi praxis vállalkozási formában történı mőködtetése 
területi ellátási kötelezettséggel, iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátásban való részvétellel, 
valamint a térítésmentes sürgısségi ellátásban, szükség esetén pedig a központi ügyeleti 
feladatokban való közremőködéssel.  
  
Az ellátandó körzetre vonatkozó adatok: 
 
A területi ellátási kötelezettség a hajdúnánási I. számú házi gyermekorvosi körzet 0-14 éves korú 
lakosságának ellátására vonatkozik, mely körzet 0-14 éves korú lakosságának száma 603 fı. Az 
iskola- és ifjúság-egészségügyi feladatok vonatkozásában – külön megállapodás alapján – 700 fı 
(óvodás és általános iskolás gyermekek) ellátása. 
  
A praxisjog megszerzése: 
 
A praxisjog térítésmentesen, az önkormányzattal való feladat-ellátási szerzıdés megkötése útján 
szerezhetı meg.  
  
A feladat ellátásának helye: 
 
Városi Rendelıintézet 
4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10.  
  
Pályázati feltételek:  
 
- büntetlen elıélet, 
- cselekvıképesség, 
- csecsemı- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítés, 
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkezı, illetve letelepedett státusz, 
- az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 
313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a 
fogorvosi tevékenységrıl szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben elıírt feltételek megléte, 
- a praxisengedély jogszabályban elıírt feltételei meglétének az illetékes járási népegészségügyi 
intézet általi igazolása, 
- a praxis vállalkozói formában történı mőködtetése, 
- Magyar Orvosi Kamarai tagság 
 
A pályázathoz csatolandó dokumentumok:  
 
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata,  
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az arról szóló postai feladóvevény másolata, 
- részletes szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajz,  
- szakmai gyakorlatot igazoló irat másolati példánya, 
- a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata (egyéni vállalkozói igazolvány, illetve 
társas vállalkozás esetén az alapító okirat /alapszabály/ és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat 
hiteles másolata),  
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása, 



- hatóság részérıl kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei 
fennállnak,  
- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 
- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul 
annak nyilvános tárgyalásához.  
  
 A praxis finanszírozása: 
  
A praxist betöltı és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár között közvetlenül megkötendı 
finanszírozási szerzıdés alapján, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által kiutalt 
finanszírozási összeg.  
  
A pályázat benyújtásának határideje:  2013. október 15.  
  
A pályázat benyújtásának módja: 
 
A pályázatot postai úton, Hajdúnánás Városi Önkormányzathoz (cím: 4080 Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 1.) kell benyújtani. A borítékra kérjük feltüntetni a 14873-3/2013. hivatkozási 
számot. 
  
 A pályázat elbírálásának határideje:  
 
A pályázat benyújtásának határidejét követı soros képviselı-testületi ülés. 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete fenntartja a jogot a pályázat 
eredménytelenné nyilvánítására. 
  
A jogviszony idıtartama: 
 
A feladat-ellátási szerzıdés határozatlan idıtartamra szól.  
  
A jogviszony kezdete: 
 
A feladat-ellátási szerzıdés megkötését követıen az egészségügyi tevékenység folytatására 
vonatkozó jogerıs mőködési engedély alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral 
megkötött finanszírozási szerzıdés hatályba lépésének napja, de legkésıbb 2014. január 1. 
 
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 
-          www.oali.hu     2013. szeptember 12. 
-          www.hajdunanas.hu 2013. szeptember 12. 
 
 
Hajdúnánás, 2013. szeptember 4. 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember  
12-én – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
359/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás 
biztosítására megkötött területi ellátási kötelezettséggel járó hét felnőtt háziorvosi, négy 
házi gyermekorvosi, valamint négy fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó vállalkozási 
szerződést 2013. október 1-től a következőkkel módosítja: 
 
1.) A szerződés megnevezése vállalkozási szerződésről „feladat-ellátási „szerződésre 

módosul. 
 

2.) A szerződések rendelési időre vonatkozó pontjának első mondata helyébe az alábbi 
szövegrész lép:  
„A vállalkozás a tevékenység ellátását végző orvos közreműködésével, a megbízó 
önkormányzat által előzetesen elfogadott és a működést engedélyező hatóság által kiadott 
működési engedélyben foglalt rendelési idő betartásával biztosítja a rendelést.  
A rendelési idő jelen körzet esetében az alábbi:  
Hétfő: 
Kedd: 
Szerda: 
Csütörtök: 
Péntek: 
A rendelési időnek az engedélyező hatóságnál történő módosítására a polgármester 
előzetes jóváhagyásával kerülhet sor.” 

 
3.) A szerződések 1. pontja a felnőtt háziorvosok és a házi gyermekorvosok 
vonatkozásában az alábbi mondattal egészül ki:  
„A Megbízott egészségügyi szolgáltató saját döntése szerint, külön szerződésben foglalt 
feltételek alapján vesz részt az önkormányzat területén működő, az Orvosi Ügyelet 
Nonprofit Kft. által működtetett központi orvosi ügyeleti szolgálatban.” 
 
4.) „A kártérítésre akkor kerülhet sor, ha a szerződésben foglalt kötelezettségeket a felek 
nem teljesítik, illetve a szerződés jogellenesen kerül megszüntetésre. A kártérítés mértéke a 
praxisnak a módosítást megelőző naptári évre vonatkozó finanszírozásának két havi 
átlagában kerül megállapításra.” 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az egészségügyi alapellátásra vonatkozó vállalkozási 
szerződések 1-4. pont szerinti módosításáról, valamint a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete (4220 
Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.), továbbá a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Egészségbiztosítási Szakigazgatási Szerve (4026 Debrecen, Darabos utca 9-11.) 
értesítéséről a szerződésmódosítások megküldésével gondoskodjon. 

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

 
kmft. 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember  
12-én – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
360/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fizo-M 
Egészségügyi Kft. (4080 Hajdúnánás, Nikodemusz u. 8. szám) egészségügyi 
szolgáltatónak a 4403-7/2012. évi egészségügyi ellátási szerződése 16. pontjában foglalt és 
a vállalkozás által megküldött - az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. 
évi CXXXII. törvény 2/F. § b) pontja szerinti - éves beszámolót és azt elfogadja.  

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Fizio-M Kft.-nek (4080 Hajdúnánás, 
Nikodemusz u. 8. szám) a határozatban foglaltakról történő értesítéséről.  

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

kmft. 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember  
12-én – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 

361/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testület a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 
törvény 34. § (2) bekezdése alapján a helyi közutak forgalomszabályozásáról az alábbiak 
szerint dönt: 

1. 30 km/h sebességű „korlátozott sebességű övezet”-et a kiskörúton belül jelöl ki. 
2. Lakó-pihenő övezet (Ady-Mártírok lakótömb) határát új táblák kihelyezésével 

egyértelműsíti.  
3. 5,5 tonna tömeget meghaladó járművek behajtását a kiskörúton belül - az Iskola utcára 

és a Szeles térre kiterjesztve – kitiltja.  
4. A kiskörúton belül egyirányú forgalmi rendet vezet be az alábbi utcákban  

a) Az Óvoda utcában a Hunyadi utca felőli irányból a Bocskai utcát és a 
Bartók Béla krt-at összekötő utcaszakaszig terjedően,  

b) A Nikodémusz István utcában a Dorogi utca felőli irányból, a Kisfaludy 
utca kereszteződéséig,  

c) A Kölcsey utcában a Kazinczy F. utca felőli irányból a Kölcsey utca 21. 
házszámtól a Dorogi utca kereszteződéséig  

d) A Tinódi utcában a Kölcsey utca felőli irányból,  
e) A Széchenyi krt-on Bocskai utca felőli irányból a Dankó Pista utca 

kereszteződésétől a Kölcsey utcai kereszteződésig tartó utcaszakaszon,  
f) A Dankó Pista utcában a Kazinczy utcai kereszteződés felől,  
g) A Kisfaludy utcában a Bocskai utca felőli irányból, kivéve, Csokonai utcai 

kereszteződéstől a Bocskai utca kereszteződéséig  
5. A Csokonai utcán meglévő egyirányú forgalmi rendet ellenkező irányú forgalmi 

renddé módosítja. 
 
A határozatban foglalt forgalomszabályozás 2013. október 15-ei határidővel kerüljön 
bevezetésre.  
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozatban szereplő 
forgalomtechnikai változások bevezetésével járó 205 eFt keretösszegű költséget az 
önkormányzat 2013. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésével kapcsolatos intézkedések megtételéről, 
továbbá a lakosság kiértesítéséről gondoskodjon.  
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester  
Határidő: forgalmi rend változás kitáblázására:  2013. október 15.  
  lakosság kiértesítésére:  2013. szeptember 18. 

 
 

kmft. 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember  
12-én – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
362/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte körforgalomtól a 
Dorogi u.- Ady E. krt. kereszteződéséig terjedő szakaszra a Hajdú-Via Útépítő és Tervező 
Kft. által a fizető parkolóhelyek kialakítása céljából készített 039/13 tervszámú, telítettség 
számítási dokumentációt, melynek alapján a fizető parkolás rendjéről szóló 1/2008. (I. 28.) 
Önkormányzati Rendeletet nem módosítja, újabb fizető parkolóhelyeket nem jelöl ki. 
 
 
Felelős:  - 
Határidő:  - 

kmft. 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember  
12-én – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
363/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a főépítészi 
tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és a településképi véleményezési 
és településképi bejelentési eljárásról szóló 21/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelet 
előírásait figyelembe véve Boruzs Bernáttal (4225 Debrecen-Józsa, Unokakert u. 6. szám) 
alatti lakossal, az önkormányzati főépítészi feladatkör ellátására 2013. szeptember 1 -2013. 
december 31-ig tartó időszakra a határozat mellékletét képező megbízási szerződést köti. 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati főépítész 
feladatkör ellátására vonatkozó megbízási szerződés alapján a 2013. évet terhelő 4 havi 
megbízási díj összegét és annak járulékát, összesen 348 eFt-ot az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja. 
 

Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére és felkéri, hogy a 
határozatból adódó szükséges intézkedések megtételéről, valamint az önkormányzat 2013. 
évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról 
gondoskodjon.  

 

Felelős: Szólláth Tibor polgármester  
Határidő: 2013. szeptember 12.  - a szerződés módosítás megkötésére 
 2013. november 30.  - a költségvetési rendelet módosítására 
 

 
kmft. 

 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



IKTSZ: 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

ÖNKORMÁNYZATI FŐÉPÍTÉSZI FELADATKÖR ELLÁTÁSÁRA 

 

Amely létrejött egyrészről HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT (4080 Hajdúnánás, 

Köztársaság tér 1. szám, képviseletében: Szólláth Tibor polgármester), mint Megbízó, másrészről 

BORUZS BERNÁT (szül.: Hajdúszoboszló, 1930. 05. 09., an.: Vass Julianna, adószám: 8231381597, 

TAJ szám: 004944050), 4225 Debrecen-Józsa, Unokakert u. 6. szám alatti lakos, mint Megbízott – a 

továbbiakban együttesen: Szerződő Felek – között az alábbiak szerint: 

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés tárgya Hajdúnánás Város önkormányzati 
főépítészi feladatkör ellátása, az önkormányzati főépítészi tevékenység ellátásának részletes 
szakmai szabályairól és feltételeit megállapító a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009  
(IX. 15.) Korm. rendelet előírásai, továbbá azon szakmai jogszabályok alapján, amelyek 
alkalmazásával a városi főépítészi feladatkörbe tartozó Település Rendezési Terv 
előkészítésével összefüggő feladatok ellátása tartozik: 
 

Önkormányzati főépítész feladata:  

a) az állami főépítésszel és az érintett önkormányzatok főépítészeivel együttműködve 
elősegíti az illetékességi területét érintő területrendezési és településszerkezeti tervek 
összhangjának kialakítását, 
b) folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési eszközök hatályosulását, tapasztalatairól 
évente tájékoztatást ad,  
c) közreműködik a kulturális örökség védelméről szóló törvényben foglaltakkal, valamint a 
kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben 
foglaltakkal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában, 
d) szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség, illetve a település egységes táji és 
építészeti arculatának alakítását, 
e) közreműködik a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök nyilvántartására, 
a szabályozásokon alapuló adatszolgáltatásra és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség 
megállapítására vonatkozó helyi szabályok előkészítésében, 
f) részt vesz - szükség szerint adatok szolgáltatásával - az illetékességi területére vonatkozó 
területi és települési információs rendszerek kialakításában és működtetésében, 
g) szükség esetén javaslatot  tesz az egyes tervek  illetékes tervtanácsnál történő bemutatásra. 
h) gondoskodik a helyi tervtanács vagy a településképi eljárások döntéseinek 
nyilvántartásának vezetéséről, és abból adatokat szolgáltat az állami főépítésznek,” 
„i) közreműködik a települési önkormányzat az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott építésügyi feladatainak az ellátásában: 

ia) településképi véleményezési és településképi bejelentési véleményezési eljárásokhoz 
főépítészi véleményt ad, 
ib) településképi véleményezési és településképi bejelentési eljárásokhoz konzultációt 
végez, valamint előzetes tájékoztatást ad az egyes ingatlanfejlesztési és településrendezési 
kérdésekben.” 
 

A települési önkormányzat településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának 
elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggő következő feladatok: 

a) döntésre előkészíti a rendezés alá vonandó területre vonatkozó javaslatot, a tervezési 
megbízás feltételeit és követelményeit, 
b) elkészíti az előzetes tájékoztatást az érdekelt államigazgatási szervek, az érintett 
állampolgárok, szervezetek, érdek-képviseleti szervek, valamint a szomszédos és az érintett 



egyéb települések önkormányzati szervei részére a rendezés helyéről, céljáról, várható 
eredményéről, 
c) a településrendezési eszközök készítése során folyamatosan együttműködik a tervezőkkel 
és képviseli az önkormányzat érdekeit, 
d) szervezi és irányítja az Étv.-ben előírt véleményezési eljárásokat, ezek során biztosítja a 
településrendezési eszközök készítésének nyilvánosságát, 
e) a véleményezési eljárás befejezését követően a beérkezett észrevételek 
figyelembevételével döntésre előkészíti a településrendezési eszközöket, 
f) gondoskodik a megállapítás során hozott változtatások átvezetéséről, illetőleg szükség 
szerint az újbóli véleményeztetés lefolytatásáról, 
g) nyilvántartást vezet a település, illetve a térség területére készült településrendezési 
eszközökről, valamint - amennyiben az információtechnológiai feltételei biztosítottak - 
gondoskodik a hatályos településrendezési eszközöknek az önkormányzat honlapján történő 
közzétételéről, 
h) kérésre tájékoztatást ad a hatályos településrendezési eszközökben foglaltakról, 
i) előkészíti az önkormányzat helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos szabályozását, 
és figyelemmel kíséri annak érvényesülését, gondoskodik az azokkal összefüggő 
nyilvántartás vezetéséről, 
j) javaslatot tesz az illetékes tervtanácson szükséges bemutatásra vonatkozóan, 
k) részt vesz a településpolitikai, településfejlesztési, településüzemeltetési és az 
önkormányzatok ingatlanvagyon-gazdálkodási programjának elkészítésében és 
egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepciók települést érintő részeinek 
összehangolásában és véleményezésében. Szakmai véleményével segíti az önkormányzatnak 
az előzőekkel kapcsolatos döntéseinek előkészítését, állásfoglalásainak kialakítását. 

 
2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Megbízott a Hajdúnánási Közös Önkormányzati 

Hivatalnál 2013. szeptember 12. napjától 2013. december 31. napjáig havi 70.000.-Ft, azaz 
hetvenezer forint/hó megbízási díj ellenében látja el az 1.) pontban meghatározott feladatokat. 
A feladatellátás hetente egy alkalommal, összesen heti 8 órában történik. Szerződő Felek 
megállapodnak, hogy a megbízási díj megfizetése negyedéves bontásban kerül kifizetésre a 
Megbízottnak. 

3. Az 1.) pontban meghatározott feladatok elvégzését a Városfejlesztési ás Gazdálkodási Iroda 
irodavezetője igazolja. 

4. Szerződő Felek rögzítik, hogy Megbízott a feladat ellátásához a pályázati anyagban 
dokumentáltak szerint a szükséges jogosultsággal és szakértelemmel rendelkezik. Felek 
rögzítik továbbá, hogy Megbízott a munka végzését saját maga látja el, teljesítési segédet a 
Megbízó hozzájárulásával igénybe vehet. 

5. Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy Megbízott jelen jogviszonyon túl öregségi nyugdíjban 
részesül. 

6. Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt saját kezűleg írták alá. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 
megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
 

A felek a szerződést elolvasás után helybenhagyólag írják alá. 

Hajdúnánás, 2013. szeptember 12. 

 

Boruzs Bernát  Szólláth Tibor  
 megbízott  polgármester 
 

 Jogi szempontból ellenjegyzem: Pénzügyi szempontból ellenjegyzem: 

 Dr. Kiss Imre jegyző Kiss György 

 .................................................. .................................................. 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember  
12-én – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
364/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti pályázatot ír ki a 
főépítészi feladatok a város közigazgatási területére kiterjedő illetékességgel való 
ellátására. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) 
Korm. rendelet előírásait figyelembe véve a pályázatot kiírja az önkormányzati főépítészi 
feladatkör ellátására, majd a lefolytatott pályázati eljárást követően, a Városfejlesztési 
Bizottság javaslatát figyelembe véve a megbízási szerződést megkösse. 

 

Felelős: Szólláth Tibor polgármester  
Határidő: 2013.szeptember 23. - a pályázat kiírására 
 2013. november 30.  - a megbízási szerződés megkötésére  
 

kmft. 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



 

Pályázat 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat főépítészi feladatainak  

megbízási szerződés keretében történő ellátására 

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a főépítészi tevékenységről szóló 
190/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet alapján pályázatot ír ki Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
főépítészi feladatkör betöltésére az alábbi feltételekkel: 

 

Az önkormányzati  főépítész által ellátandó feladatok: 

A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 8. §-ában és  
10-11. §-aiban foglaltak alapján.  

 

A feladatkör betöltésének feltételei: 

− magyar állampolgárság, 
− cselekvőképesség, 
− büntetlen előélet, 
− szakirányú felsőfokú végzettség: 

• építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű 
szakképzettség, vagy 

• településmérnöki mesterképzési szakon szerzett okleveles településmérnök, vagy azzal 
egyenértékű szakképzettség, 

− főépítészi vizsga, 
− legalább ötéves szakmai gyakorlat, 
− a szakterületnek megfelelő tartalmú továbbképzési kötelezettség vállalása, 
− a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 6. § (1) és (3) 

bekezdéseiben leírt összeférhetetlenségi körülmények hiánya és 
− az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint 

vagyonnyilatkozat megtételének írásbeli nyilatkozattal történő vállalása. 
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

− részletes szakmai önéletrajz, 
− 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
− iskolai végzettségről szóló okirat hiteles másolata, 
− főépítészi vizsga meglétének/vagy a vizsga alóli mentesség igazolása, 
− szakmai gyakorlat igazolása, 
− a pályázó alábbiakról szóló nyilatkozatai: 

• a megbízás betöltésénél összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, 
illetve azokat a pályázó a megbízás időpontjáig megszünteti, 

• az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 
vagyonnyilatkozati kötelezettségének a pályázó eleget tesz, 

• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy ötévenként szakmai továbbképzésen vesz részt, 
• a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pályázatát az elbírálásában résztvevő 

személyek megismerjék és 
− a feladat ellátására vonatkozó árajánlat. 

 



A megbízáshoz járó megbízási díj és egyéb járandóságok, foglalkoztatási jogviszony: 

A feladatkör betöltője megbízási szerződés szerinti megbízási díjra jogosult. 

 

A főépítészi megbízás időtartama:  

2013. december 01. napjától határozatlan időre. 

 

A pályázatok benyújtásának határideje:  

2013. október 15. 16 óra 

 

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Hajdúnánás Városi Önkormányzat polgármestere  
(4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.) részére történő megküldésével.  

Kérjük a borítékon feltüntetni a megbízás megnevezését: önkormányzati főépítész. 

 

A pályázati eljárás, a pályázatok elbírálásának módja:  

A pályázók közül a főépítész személyéről Hajdúnánás Városi Önkormányzat Városfejlesztési 
Bizottsága javaslatának figyelembevételével a képviselő-testület dönt. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kiss Imre Jegyző és  
Kissné Barta Piroska, a Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda irodavezetője nyújt, telefonszám: 
52/381-411. 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember  
12-én – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
365/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 183/2013. (IV. 25.) számú 
Képviselő-testületi Határozatával elfogadott a Hajdúnánás és Hajdúdorog Víziközmű 
Beruházási Társulás 2013. április 26-án kelt Társulási Megállapodás alábbiakkal való 1. 
számú módosítását elfogadja: 
 
A Társulási Megállapodás 5.6.1.1. „Önerő” alpontja az alábbi szövegrésszel kiegészül: 
„A tag önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a pénzügyi hozzájárulás bármely tag 

részéről való nem teljesítése esetén nem alkalmazza az azonnali beszedési megbízás által 

való pénzügyi rendezés lehetőségét, ilyen esetben a Társulás az igénybe vehető jogi 

eszközök útján kívánja követelését érvényesíteni.” 
 
A Társulási Megállapodás 4.2. „A Társulás feladatai:” alpontja az alábbi szövegrésszel 
kiegészül: 
„A Társulás a feladatait a tagjai részére egységes szabályok érvényesítése mellett látja el, 

az általános rendtől eltérő szabályokat a feladatellátás során nem alkalmaz. 

 

A Társulás feladatainak ellátása során nem nyújt szolgáltatásokat.” 

 
Felkéri a polgármestert, hogy Hajdúdorog Város Önkormányzatának polgármesterét a 
képviselő-testület döntéséről tájékoztassa, és gondoskodjon a határozatból adódó 
szükséges intézkedések megtételéről, valamint felhatalmazza a Társulási Megállapodás 1. 
számú módosításának aláírására. 
 
 

Felelős:   Szólláth Tibor 
Határidő:  2013. szeptember 30. 

kmft. 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember  
12-én – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
366/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 45/2013. (I. 31.) számú 
Képviselő-testületi Határozat első bekezdését az alábbiak szerint módosítja, és az utolsó 
bekezdését az alábbi szövegrésszel egészíti ki: 
 
A tervezett beruházás tervezett beruházási költsége: 73.160.634,- Ft.  
A tervezett beruházásnak támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: 
73.160 634,- Ft.  
A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 62.186.539,- Ft. 
Önkormányzati saját erő összege: 10.974.095,- Ft. 
 

„…,és támogató döntés esetén és felhatalmazza a támogatási szerződés aláírására.” 

A 45/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat egyéb rendelkezései változatlan 
tartalommal hatályban maradnak. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a tisztázó kérdés határidőre történő benyújtásáról, és a 
szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a nyilatkozatok 
aláírására. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. szeptember 20.  - a tisztázó kérdés benyújtására 

 
kmft. 

 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember  
12-én – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
367/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 
a) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy 

a támogatásban részesült Hajdúnánás- Hajdúdorog Víziközmű Beruházási Társulás 
által benyújtott „Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító 
telepének bővítése és korszerűsítése” című KEOP-7.1.0/11-2013-0019 
azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges saját forrás Hajdúnánás Városi 
Önkormányzatra eső 8.880.375 forint összegét a lakások és helyiségek bérletére, 
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. 
törvény 62. § (3) bekezdés d) pontja alapján az önkormányzati tulajdonú lakások 
értékesítéséből képződött, elkülönített számlán kezelt bevételek terhére biztosítja. 

A finanszírozás a projekthez igényelt KEOP támogatás, és a BM EU Önerőalap támogatás 
forrásként való felhasználása mellett valósul meg. 

b) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a tervezett 
fejlesztés pénzügyi ütemezése, pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése az 
alábbiak szerint alakul: (Ft-ban) 

 2013 2014 Összesen 

1. EU Alapokból 
igényelt forrás 
összege (85%) 

38 707 938 22 397 500 61 105 438 

2. A fejlesztéshez 
hazai 
társfinanszírozás 
keretében biztosított 
összeg (15%) 

6 830 812 3 952 500 10 783 312 

3. A pályázó 
(társulás) összes saját 
forrása  

8 036 250 4 650 000 12 686 250 

3.1. Hajdúnánás által 
költségvetésének 
terhére vállalt saját 
forrás összege  

5 625 375 3 255 000 8 880 375 

Hajdúdorog által 
költségvetésének 
terhére vállalt saját 
forrás összege  

2 410 875 1 395 000 3 805 875 

3.2. Hitel 0 0 0 

3.3. Az EU Önerő 
Alap 
felhasználásának 
részletes szabályairól 

0 0 0 



 
 Támogatással el nem ismert beruházási költség nincs. 
 
c) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a fejlesztéssel az 
önkormányzati társulás tagjaként egyetért. 

Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről Hajdúdorog város 
polgármesterét tájékoztassa, és a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjon. 

 
Felelős:    Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2013. szeptember 20 
 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 

szóló 285/2012. (X.9.) 
Korm. rendelet 
szerinti EU Önerő 
Alap összege 
4. Egyéb források 
összesen 
(4.1+4.2+4.3) 

0 0 0 

4.1. Lakossági 
hozzájárulás 

0 0 0 

4.2. Egyéb 
magánforrás 

0 0 0 

4.3. Egyéb 
szervezetek 
támogatása 

0 0 0 

Összesen 53 575 000 31 000 000 84 575 000 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember  
12-én – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
368/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Katóné Pálfi 
Anikó a Hajdúnánás, Irányi u. 1. I./7. szám alatti lakos kérelmét nem támogatja, és az 
általa a Hajdúnánás, Ady Endre krt. 31. 10-es számú garázs felújítására fordított 
beruházások ellenértékét nem téríti meg, tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV. törvény 427. § (3) bekezdésére, a BDT2005.1158 számú bírósági döntésre, valamint 
arra, hogy a bérlő által meg nem fizetett bérleti díj különbözete jelentős mértékben 
meghaladja a helyiség átalakításának költségeit. 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
önkormányzati lakások bérbeadására vonatkozó szerződések felülvizsgálatához hasonlóan 
készüljön felmérés a nem lakás céljára szolgáló helyiségek használatára vonatkozó 
szerződésekről is. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy Katóné Pálfi Anikó, 4080 Hajdúnánás, Irányi u. 1. I./7. szám 
alatti lakost értesítse, továbbá gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2013. szeptember 30. 

 
 

kmft. 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember  
12-én – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
369/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy közfoglalkoztatás 
keretében folytatandó nyúltenyésztés céljára 48 db Castor Rex fajtájú tenyész anyanyulat 
és 6 db Castor Rex fajtájú tenyész baknyulat, valamint 3 db nyúlházat szerez be 1.594 eFt 
+ Áfa, összesen 2.024 eFt összegért.  
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 3 db nyúlház beszerzési 
költségének összegét a 2013. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja, 
míg a 48 db Castor Rex fajtájú tenyész anyanyúl és 6 db Castor Rex fajtájú tenyész 
baknyúl beszerzésére 2014. évben történő fizetéssel kerül sor. 
 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetés tervezésekor gondoskodjon a fenti 
összegű kiadás és az értékesítésből származó bevétel tervezéséről. 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2014. január 31. 

 
kmft. 

 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember  
12-én – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
370/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú lakások 
és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 6/2012. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet 
45. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján az önkormányzat tulajdonát képező, 4080 
Hajdúnánás, Irányi u. 1. szám alatti 17 m2 alapterületű 6. számú garázst 
versenytárgyalásos pályázati eljárás keretében történő bérbeadás útján kívánja hasznosítani 
5 éves határozott időtartamra. 
 
A kiinduló licitár vonatkozásában az 57/2008. (II. 14.) számú Képviselő-testületi 
Határozatban a gépjárműtárolás céljára használt garázs (Irányi u. 1. szám 2., 3., 5., 6., 7., 
10. számú garázsok) bérleti díjként meghatározott 320,- Ft/m2/hó+ÁFA összeg érvényes. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. szeptember 15., illetve folyamatos 

 
 
 

kmft. 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember  
12-én – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
371/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú lakások 
és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 6/2012. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet 
45. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján az önkormányzat tulajdonát képező, 4080 
Hajdúnánás, Dorogi u. 3. szám alatti 15 m2 alapterületű 2. számú garázst 
versenytárgyalásos pályázati eljárás keretében történő bérbeadás útján kívánja hasznosítani 
5 éves határozott időtartamra. 
 
A kiinduló licitár vonatkozásában az 57/2008. (II. 14.) számú Képviselő-testületi 
Határozatban a gépjárműtárolás céljára használt garázs bérleti díjaként meghatározott 500,- 
Ft/m2/hó+ÁFA összeg érvényes. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. szeptember 15., illetve folyamatos 

 
 
 

kmft. 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember  
12-én – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
372/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú lakások 
és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 6/2012. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet 
45. § alapján az önkormányzat tulajdonát képező 4080 Hajdúnánás, Ady E. krt. 31. szám 
alatti 22 m2 alapterületű 10. számú helyiséget versenytárgyalásos pályázati eljárás 
keretében történő bérbeadás útján kívánja hasznosítani 5 éves határozott időtartamra. 

 
A kiinduló licitár vonatkozásában az 57/2008. (II. 14.) számú Képviselő-testületi 
Határozatban az üzlet, iroda céljára használt helyiség bérleti díjaként meghatározott  
1.200,-Ft /m2/hó+ÁFA összeg érvényes. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. szeptember 15., illetve folyamatos 

 
 
 

kmft. 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember  
12-én – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
373/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú lakások 
és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 6/2012. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet  
8. § alapján Kovács Lászlóné, 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 6-8. D. fszt. 2. szám alatti 
lakosnak a 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 6-8. szám alatt található 20 m2 alapterületű 15. 
számú garázsra kötött bérleti szerződését meghosszabbítja 3 éves határozott időtartamra 
500,- Ft/m2/hó+ÁFA bérleti díj meghatározásával. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy Kovács Lászlóné, 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 6-8. D fszt. 
2. szám alatti lakost értesítse, továbbá gondoskodjon a szükséges intézkedések 
megtételéről. 

 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. szeptember 27. 

 
kmft. 

 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember  
12-én – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
374/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 262/2010. (XI. 
17.) Kormányrendelet alapjánvételi kérelmet terjeszt elő a Nemzeti Földalapkezelő, mint a 
tulajdonosi jogokat gyakorló szerv részére a hajdúnánási 0558/7 hrsz-ú szántó művelési 
ágú ingatlan 139 m2 területű, 0,27 AK értékű részére vonatkozóan 13.500,- Ft vételár 
megjelölésével, valamint a hajdúnánási 0560 hrsz-ú kivett árok megnevezésű ingatlan 503 
m2 területű részére 10.060,- Ft vételár megjelölésével, valamint nyilatkozik arról, hogy az 
érintett ingatlanok tekintetében az értékbecslés költségét vállalja és meghatalmazza Józsi 
Antal Zoltánné (4080 Hajdúnánás, Irányi u. 35. szám alatti lakost (illetve a képviseletében 
eljáró ügyvédet), hogy  a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnél indított eljárásban 
Hajdúnánás Városi Önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje, mely nem terjed ki az 
adásvételi szerződés megkötésére. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy Józsi Antal Zoltánné (4080 Hajdúnánás, Irányi u. 35. szám) 
kérelmező értesítéséről gondoskodjon, valamint felhatalmazza a meghatalmazás, a 
nyilatkozatok, majd az adásvételi szerződések aláírására. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. szeptember 13. 

 
kmft. 

 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 
12-én – csütörtökön – de. 9,30 órai kezdettel megtartott  zárt üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

375/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Zámbó Gábor a Hajdúnánás, 
Bocskai u. 98. I/11. szám alatti, 34 m2-es, 1 szobás, komfortos, önkormányzati tulajdonú 
bérlakást a 182/2009. (V. 21.) számú Képviselő-testületi Határozattal három éves 
időtartamra, 2012. április 30-ig, szociális jelleggel kapta meg, melyet a 282/2012. (VI. 28.) 
számú Képviselő-testületi Határozat öt hónappal, 2012. szeptember 30-ig, majd a 
377/2012. (IX. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat hét hónappal, 2013. április 30-ig 
történt meghosszabbítással nem szociális jelleggel, az összesen négy éves határozott időre 
bérbe adott, az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Bocskai u. 98. I/11. szám 
alatti, 34 m2-es, 1 szobás, komfortos lakás bérleti szerződését nem szociális jelleggel az 
önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 6/2012. 
(II. 29.) Önkormányzati Rendelet 8. § (1) bekezdése alapján 2013. május 1-jétől 2014. 
április 15-ig meghosszabbítja azzal, hogy a bérlő köteles a fennálló villamos energia és 
gázdíj tartozását rendezni, vagy hátralékaira részlefizetési megállapodást kötni, és azt az 
előírt határidőre teljesíteni. 
 
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. szeptember 30. 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 
  



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 
12-én – csütörtökön – de. 9,30 órai kezdettel megtartott  zárt üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

376/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Varga Károlyné a Hajdúnánás, 
Csokonai u. 2. 3. ajtószám alatti, 15 m2-es (közös előszoba), 1 szobás, komfortnélküli, 
önkormányzati tulajdonú bérlakást a 136/2001. (VI. 20.) számú Képviselő-testületi 
Határozattal három éves időtartamra, 2004. június 30-ig, szociális jelleggel kapta meg, 
melyet a 194/2005. (IX. 13.) számú Képviselő-testületi Határozattal három évvel, 2007. 
június 30-ig, illetve a 310/2007. (IX. 13.) számú Képviselő-testületi Határozattal három 
évvel, 2010. június 30-ig, majd a 246/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi 
Határozattal három évvel, 2013. június 30-ig történt meghosszabbítással, összesen 
tizenkettő éves határozott időre bérbe adott, és a 244/2006. (XI. 09.) számú Képviselő-
testületi Határozat alapján, az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Bocskai u. 
3-5-7. „B” lph. II./3. szám alatti, 27 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 szociális rászorultságra való tekintettel megállapított kedvezmények megvonása mellett 
- 2013. július 1-jétől, 2014. április 15-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. szeptember 30. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 
12-én – csütörtökön – de. 9,30 órai kezdettel megtartott  zárt üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

377/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Gyöngyösi Etelka a 201/2002. (XI. 
19.) számú Képviselő-testületi Határozattal a Hajdúnánás, Bocskai u. 30. II/10. szám alatti, 
önkormányzati tulajdonú, 43 m2-es, 1 szobás, összkomfortos lakást három éves 
időtartamra, 2005. december 12-ig, szociális jelleggel kapta meg, melyet a 315/2005. (XII. 
22.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2008. december 12-ig, illetve a 
466/2008. (XII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2011. december 12-
ig, majd a 43/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat egy évvel, 2012. december 
15-ig, végül az 566/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat hat hónappal, 
2013. június 30-ig történt meghosszabbítással összesen tíz éves és hat hónapos határozott 
időre bérbe adott, az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Bocskai u. 30. II/10. 
szám alatti, 43 m2-es, 1 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 – nem hosszabbítja meg. 
 
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. szeptember 30. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 
12-én – csütörtökön – de. 9,30 órai kezdettel megtartott  zárt üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

378/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Mónus István a Hajdúnánás, 
Szeles tér 1. II./7. szám alatti, 56 m2-es, 2 szobás, komfortos, önkormányzati tulajdonú 
bérlakást a 245/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozattal három éves 
időtartamra, 2013. július 31-ig szociális jelleggel kapta meg. Az összesen három éves 
határozott időre bérbe adott, az önkormányzat tulajdonát képező, Szeles tér 1. II./7. szám 
alatti, 56 m2-es, 2 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 2013. augusztus 1-jétől, 2014. április 15-ig meghosszabbítja azzal, hogy a bérlő 
köteles a fennálló villamos energia és gázdíj tartozását rendezni, vagy hátralékaira 
részlefizetési megállapodást kötni, és azt az előírt határidőre teljesíteni. 
 
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. szeptember 30. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 
12-én – csütörtökön – de. 9,30 órai kezdettel megtartott  zárt üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

379/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Bagoly László a Hajdúnánás, 
Polgári u. 4./2. szám alatti, 47 m2-es, 1 szobás, komfortnélküli, önkormányzati tulajdonú 
bérlakást 80/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozattal három hónapos 
időtartamra, 2013. július 31-ig szociális jelleggel kapta meg. Az összesen három hónapos 
határozott időre bérbe adott, az önkormányzat tulajdonát képező, Polgári u. 4./2. szám 
alatti, 47 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 - 2013. augusztus 1-jétől, 2014. április 15-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. szeptember 30. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 
12-én – csütörtökön – de. 9,30 órai kezdettel megtartott  zárt üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

380/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Lakatosné Kiss Andrea a 
Hajdúnánás, Csokonai u. 16. III./15. szám alatti, 54 m2-es, 2 szobás, komfortos, 
önkormányzati tulajdonú bérlakást 81/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi 
Határozattal három hónapos időtartamra, 2013. július 31-ig szociális jelleggel kapta meg. 
Az összesen három hónapos határozott időre bérbe adott, az önkormányzat tulajdonát 
képező, Csokonai u. 16. III./15. szám alatti, 54 m2-es, 2 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 - 2013. augusztus 1-jétől, 2014. április 
15-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. szeptember 30. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 
12-én – csütörtökön – de. 9,30 órai kezdettel megtartott  zárt üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

381/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Takács János a Hajdúnánás, 
Dorogi u. 3. 3. ajtószám alatti, 71 m2-es, 2 szobás, összkomfortos, önkormányzati 
tulajdonú bérlakást a 136/1998. (VI. 17.) számú Képviselő-testületi Határozattal három 
éves időtartamra, 2001. július 31-ig, szociális jelleggel kapta meg, melyet a 162/2001. (IX. 
06.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2004. július 31-ig, illetve a 
200/2004. (IX. 09.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2007. július 31-ig, 
ezt követően a 313/2007. Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2010. július 31-ig, 
illetve a 250/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2013. július 
31-ig történt meghosszabbítással, összesen tizenöt éves határozott időre bérbe adott, és a 
184/2009. (V. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján, az önkormányzat 
tulajdonát képező, Hajdúnánás, Csokonai u. 16. fszt./1. szám alatti, 51 m2-es, 2 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 - 2013. augusztus 1-jétől, 
2014. április 15-ig meghosszabbítja azzal, hogy a bérlő köteles a fennálló villamos energia, 
gázdíj és lakbértartozását rendezni, vagy hátralékaira részlefizetési megállapodást kötni, és 
azt az előírt határidőre teljesíteni. 
  
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. szeptember 30. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 
12-én – csütörtökön – de. 9,30 órai kezdettel megtartott  zárt üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

382/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Lukács Pálné a Hajdúnánás, 
Bethlen Gábor krt. 8. 2. ajtószám alatti, 36 m2-es, 1 szobás, komfortos, önkormányzati 
tulajdonú bérlakást a 276/2012. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozattal három 
hónapos időtartamra, 2012. október 31-ig, illetve a 456/2012. (X. 18.) számú Képviselő-
testületi Határozattal három hónapos időtartamra 2013. január 31-ig, illetve a 150/2013. 
(III. 28.) számú Képviselő-testületi Határozattal hat hónapos 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. 8. 2. ajtószám alatti, 
36 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 - 2013. augusztus 1-jétől 2014. április 15-ig meghosszabbítja azzal, hogy a bérlő 
köteles a fennálló villamos energia és lakbértartozását rendezni, vagy hátralékaira 
részlefizetési megállapodást kötni, és azt az előírt határidőre teljesíteni 
 
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. szeptember 30. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 
 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 
12-én – csütörtökön – de. 9,30 órai kezdettel megtartott  zárt üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

383/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kanda Miklós a Hajdúnánás, 
Bocskai u. 3-5-7./C I./3. ajtószám alatti, 27 m2-es, 1 szobás, komfortos, önkormányzati 
tulajdonú bérlakást a 268/2007. (VI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozattal három 
éves időtartamra, 2010. július 31-ig szociális jelleggel kapta meg, majd a 249/2010. (VI. 
24.) számú Képviselő-testületi Határozattal három éves időtartamra 2013. július 31-ig 
szociális jelleggel kapta meg. Az összesen hat éves határozott időre bérbe adott, az 
önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Bocskai u. 3-5-7./C I./3. ajtószám alatti, 
27 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 - 1 évvel, 2014. július 31-ig meghosszabbítja. 

A meghosszabbítás idejére az Ör. 7. § (4) bekezdés 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. szeptember 30. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 
12-én – csütörtökön – de. 9,30 órai kezdettel megtartott  zárt üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

384/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Seresné Daróczi Erika a 
Hajdúnánás, Ady Endre krt. 35. II/8. szám alatti, 41 m2-es, 1 szobás, összkomfortos, 
önkormányzati tulajdonú bérlakást a 292/2004. (XII. 16.) számú Képviselő-testület 
Határozattal három éves időtartamra, 2007. december 31-ig, szociális jelleggel kapta meg, 
melyet a 36/2008. (I. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2010. 
december 31-ig, illetve a 456/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat hat 
hónappal, 2011. június 30-ig, illetve a 269/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi 
Határozat hat hónappal, 2011. december 31-ig, végül az 599/2011. (XII. 16.) számú 
Képviselő-testületi Határozat egy évvel, 2012. december 31-ig, illetve a 33/2013. (I. 24.) 
számú Képviselő-testületi Határozat öt hónappal, 2013. május 31-ig, majd a 259/2013. (V. 
30.) számú Képviselő-testületi Határozat három hónappal, 2013. augusztus 31-ig szociális 
jelleggel meghosszabbított. Az összesen nyolc éves és nyolc hónapos határozott időre 
bérbe adott, - a 2007. december 12-ei lakáscsere folytán - az önkormányzat tulajdonát 
képező, Hajdúnánás, Ady Endre krt. 35. fszt. 1. szám alatti, 63 m2-es, 3 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 - 2013. szeptember 
1-jétől 2014. április 15-ig meghosszabbítja, azzal hogy a bérlő köteles a fennálló 
adótartozását rendezni, vagy hátralékára részletfizetést kérni, és azt az előírt határidőre 
teljesíteni. 

 
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. szeptember 30. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 
12-én – csütörtökön – de. 9,30 órai kezdettel megtartott  zárt üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

385/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Csiszár Antal László a 
Hajdúnánás, Dorogi u. 3. 7. ajtószám alatti, 35,5 m2-es, 1 szobás, összkomfortos, 
önkormányzati tulajdonú bérlakást a 11471/2005. számú Képviselő-testületi Határozatában 
– mivel a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Városfejlesztési és 
Gazdálkodási Irodája a 12266/2001. számú Határozatában a Hajdúnánás, Tanya 242. szám 
alatti lakóépületet életveszélyessé nyilvánította – két éves időtartamra, 2007. augusztus 31-
ig bérleti jogot biztosított szociális jelleggel, melyet a 314/2007. (IX. 13.) számú 
Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2010. augusztus 31-ig, majd a 252/2010. (VI. 
24.) számú Képviselő-testületi Határozat három éves időtartamra, 2013. augusztus 31-ig 
határozott időre bérbe adott, az összesen nyolc éves határozott időre bérbe adott, az 
önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Dorogi u. 3. 7. ajtószám alatti, 35,5 m2-
es, 1 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 - 
2013. szeptember 1-jétől, 2014. április 15-meghosszabbítja. 

A meghosszabbítás idejére az Ör. 7. § (4) bekezdés 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. szeptember 30. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 
12-én – csütörtökön – de. 9,30 órai kezdettel megtartott  zárt üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

386/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szűcs Miklós Mihály a 
Hajdúnánás, Dorogi u. 3. 4. ajtószám alatti, 24 m2-es, 1 szobás, komfortnélküli, 
önkormányzati tulajdonú bérlakást a 187/2005.   (IX. 13.) számú Képviselő-testületi 
Határozattal három éves időtartamra, 2008. szeptember 30-ig, szociális jelleggel kapta 
meg, melyet a 365/2008. (X. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2011. 
szeptember 30-ig, majd a 379/2011. (IX. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat hat és 
fél hónappal, 2012. április 15-ig, ezt követően a 238/2012. (V. 31.) számú Képviselő-
testületi Határozat kettő és fél hónappal, 2012. június 30-ig, illetve a 287/2012. (VI. 28.) 
számú Képviselő-testületi Határozat három hónappal, 2012. szeptember 30-ig, majd a 
376/2012. (IX. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat egy évvel, 2013. szeptember 30-ig 
történt meghosszabbítással, az összesen nyolc éves határozott időre bérbe adott, az 
önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Dorogi u. 3. 4. ajtószám alatti, 24 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. szeptember 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. szeptember 30. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 
12-én – csütörtökön – de. 9,30 órai kezdettel megtartott  zárt üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

387/2013. (IX. 12.) 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, illetve az 529/2012. (XI. 29.) számú 
Képviselő-testületi Határozat hat hónappal, 2013. június 15-ig, majd a 305/2013. (VI. 28.) 
számú Képviselő-testületi Határozat három hónappal, 2013. szeptember 15-ig 
meghosszabbított. Az összesen hat éves és három hónapos 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 - 2013. szeptember 16-ától 
2014. április 15-ig meghosszabbítja azzal, hogy a bérlő köteles a fennálló villamos energia 
és gázdíj tartozását rendezni, vagy hátralékaira részlefizetési megállapodást kötni, és azt az 
előírt határidőre teljesíteni. 

A meghosszabbítás idejére az Ör. 7. § (4) bekezdés 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. szeptember 30. 
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 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 


