
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 
2009. április 15-én megtartott r e n d k í v ü l i ülésén hozott határozatok 

 
 
Határozat száma Határozat tárgya Kód 

111/2009. (IV. 
15.) 

A 73/2009. (III. 19.) számú Képviselı-testületi 
Határozatának második bekezdését az alábbiak szerint 
egészíti ki:   

A Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti 
Győjtemény állománygyarapítására, önerıként 200.000,-Ft 
összeget biztosít a már jóváhagyott költségvetési 
támogatáson felül, az önkormányzat 2009. évi 
költségvetésének általános tartaléka terhére. 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázaton elnyert és az 
önkormányzat által felajánlott összegeket a könyvtár 
rendelkezésére bocsátja. 
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112/2009. (IV. 
15.) 

A 106/2009. (III. 26.) számú Képviselı-testületi 
Határozatát azzal egészíti ki, hogy a Barcsa János 
Általános Iskola épületén a külsı nyílászárók cseréjének, a 
Bocskai István Általános Iskola oktatási épületén a 
csapadékvíz elleni szigetelés felújításának, és a külsı 
nyílászárók cseréjének, valamint a Hajdúnánási Óvoda 
intézménynél a 7. sz. Óvoda épületén a csapadékvíz elleni 
szigetelés felújításának, és a 8. sz. Óvoda épületében 
vizesblokkok felújításának támogatása iránt a 8/2009. (II. 
26.) ÖM rendelet szerint 2009. évben benyújtott 
pályázatával kapcsolatban kinyilatkozza, hogy eredményes 
pályázat esetén a támogatásból megvalósuló beruházást 5 
évig az eredeti rendeltetésének megfelelıen hasznosítja. 
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Száma: 636-1/2009.             „TERKA” 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

 
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. április    
15-én – szerdán – de. 0800 órakor  megtartott rendkívüli  ülésérıl. 
 

A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri Hivatal Díszterme 
 

Jelen vannak a képviselı-testületi ülés megkezdésekor: Dr. Éles András 
polgármester, Dr. Juhász Endre és Oláh Miklós alpolgármesterek, Dombi György,      
Dr. Kiss József, Buczkó József, Kállai Sándor, Tóth Imre, Szabóné Marth Éva, 
Szólláth Tibor, Török István, Balogh Zsigmond képviselık 
 

A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen vannak: Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı, 
Dr. Kiss Imre aljegyzı, Agárdi László a Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda 
irodavezetıje, Szakál Attila informatikus és Kiss Edina önkormányzati és szervezési 
ügyintézı, mint jegyzıkönyvvezetı 
 

A napirendi pontokhoz meghívottként jelen volt még: 
Rigó Tamásné a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény vezetıje 
 

Dr. Éles András polgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait, az ülésen 
megjelenteket. Megállapította, hogy 12 fı képviselı jelenlétével az ülés 
határozatképes, azt megnyitotta.  
Javasolta, hogy az elızetesen kiküldött meghívóban szereplı napirendi pontok 
megtárgyalására kerüljön sor. 
Mivel a napirendi pontokkal, a napirendi pontok sorrendjével és megtárgyalásával 
kapcsolatban megjegyzés, észrevétel nem volt, Dr. Éles András polgármester úr 
szavazást rendelt el.  
 

A képviselı-testület a napirendi pontok megtárgyalására tett javaslatot 11 igen 
szavazattal, 1 képviselı (Dr. Éles András) nem vett részt a szavazásban - külön 
határozat hozatala nélkül - elfogadta, ami alapján a képviselı-testület az alábbi 
napirendi pontokat tárgyalta: 
 

Napirendi pontok: 
 
1.)  Elıterjesztés a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény 

állománygyarapítására benyújtott felzárkóztató pályázat hiánypótlásához 
 Elıadó:  Dr. Éles András polgármester  
 
2.) Elıterjesztés a bölcsıdék és közoktatási intézmények infrastruktúrális 

fejlesztésének támogatására benyújtott pályázattal kapcsolatos hiánypótlásról 
 Elıadó: Dr. Éles András polgármester 
 
3.) Különfélék  
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Dr. Éles András polgármester úr ezek után a jegyzıkönyv-hitelesítı személyére kért 
javaslatot.  
 
Szólláth Tibor képviselı úr  Tóth Imre képviselıt javasolta jegyzıkönyv-
hitelesítınek. 
 
Dr. Éles András polgármester úr megkérdezte, hogy a testület egyetért-e a 
javaslattal. 
 
A képviselı-testület Tóth Imre képviselıt, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt 10 igen 
szavazattal, 2 képviselı (Dr. Éles András és Tóth Imre) nem vett részt a szavazásban   
- külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.  
 
(A képviselı-testület ülésére László Sándor képviselı úr megérkezett, így a testület    
13 fıvel folytatta tovább a munkáját.) 
 
ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Elıterjesztés a Móricz Pál Városi 
Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény állománygyarapítására benyújtott felzárkóztató 
pályázat hiánypótlásához 
Elıadó: Dr. Éles András polgármester  
 
Dr. Éles András polgármester úr  tájékoztatta a képviselı-testület tagjait, hogy a 
benyújtott pályázat felülvizsgálata során kiderült, hogy a Móricz Pál Városi Könyvtár 
és Helytörténeti Győjtemény vezetıje a pályázati őrlapot újra szerkesztette és ez is 
indokolja a hiánypótlást. 
Tekintettel arra, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés 
nem fogalmazódott meg a képviselı-testület tagjai részrıl, így szavazásra bocsátotta 
az elıterjesztés határozati javaslatát. 
 
A képviselı-testület a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény 
állománygyarapítására benyújtott felzárkóztató pályázat hiánypótlásához készült 
elıterjesztés határozati javaslatát 12 igen szavazattal, 1 képviselı (Dr. Éles András) 
nem vett rész a szavazásban elfogadta és a következı határozatot hozta: 
 
111/2009. (IV. 15.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 73/2009. (III. 19.) 
számú Képviselı-testületi Határozatának második bekezdését az alábbiak 
szerint egészíti ki:   
A Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény 
állománygyarapítására, önerıként 200.000,-Ft összeget biztosít a már 
jóváhagyott költségvetési támogatáson felül, az önkormányzat 2009. évi 
költségvetésének általános tartaléka terhére. 
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete kötelezettséget vállal 
arra, hogy a pályázaton elnyert és az önkormányzat által felajánlott 
összegeket a könyvtár rendelkezésére bocsátja. 

 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
 Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
 Határidı:    2009. április 16. 
 
 
  Tóth Imre 
  jegyzıkönyv-hitelesítı 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Elıterjesztés a bölcsıdék és 
közoktatási intézmények infrastruktúrális fejlesztésének támogatására benyújtott 
pályázattal kapcsolatos hiánypótlásról 
Elıadó: Dr. Éles András polgármester 
 
Dr. Éles András polgármester úr tekintettel arra, hogy az elıterjesztéssel 
kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem fogalmazódott meg a           
képviselı-testület tagjai részrıl, így szavazásra bocsátotta az elıterjesztés határozati 
javaslatát. 
 
A képviselı-testület a bölcsıdék és közoktatási intézmények infrastruktúrális 
fejlesztésének támogatására benyújtott pályázattal kapcsolatos hiánypótlásról szóló 
elıterjesztés határozati javaslatát 12 igen szavazattal, 1 képviselı (Dr. Éles András) 
nem vett rész a szavazásban elfogadta és a következı határozatot hozta: 
 
112/2009. (IV. 15.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 106/2009. (III. 26.) 
számú Képviselı-testületi Határozatát azzal egészíti ki, hogy a Barcsa János 
Általános Iskola épületén a külsı nyílászárók cseréjének, a Bocskai István 
Általános Iskola oktatási épületén a csapadékvíz elleni szigetelés 
felújításának, és a külsı nyílászárók cseréjének, valamint a Hajdúnánási 
Óvoda intézménynél a 7. sz. Óvoda épületén a csapadékvíz elleni szigetelés 
felújításának, és a 8. sz. Óvoda épületében vizesblokkok felújításának 
támogatása iránt a 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet szerint 2009. évben 
benyújtott pályázatával kapcsolatban kinyilatkozza, hogy eredményes 
pályázat esetén a támogatásból megvalósuló beruházást  
5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelıen hasznosítja. 
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Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó feladatok végrehajtásáról 
gondoskodjon. 

 
Felelıs:      Dr. Éles András polgármester 
Határid ı:  2009. április 16. 
 
 
 Tóth Imre 
 jegyzıkönyv-hitelesítı 
 
 

Dr. Éles András polgármester úr mivel több napirendi pont nem volt, megköszönte a 
megjelenést, a végzett munkát, és a képviselı-testület rendkívüli ülését                       
de. 0810 órakor bezárta. 
 

kmft. 
 

 
 
 
 Dr. Éles András  Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
 polgármester jegyzı 
 
 
 
   Tóth Imre 
   jegyzıkönyv-hitelesítı 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


