Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
2009. május 28-án megtartott r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ülésén hozott
határozatok
Határozat száma

Határozat tárgya

Kód

190/2009. (V. 28.)

Az önkormányzati intézmények módosított alapító okiratainak
elfogadása.

L5

191/2009. (V. 28.)

A bölcsıdék és közoktatási intézmények infrastrukturális
fejlesztésének
támogatására
benyújtott
pályázat
eredménytelensége okán a 106/2009.
(III. 26.) számú
Képviselı-testületi Határozat hatályon kívül helyezése.

Z1

192/2009. (V. 28.)

Az önkormányzati tulajdonban lévı Hajdúnánás, Rákóczi A15
utcai közút Lórántffy és Honfoglalás utcák közötti szakasz
burkolat-felújításának elhatározása. Ennek megvalósításához
az önkormányzat részt kíván venni az Észak-Alföldi
Regionális Fejlesztési Tanács által, a települési önkormányzati
belterületi
közutak
felújításának,
korszerősítésének
támogatására kiírt pályázaton.

193/2009. (V. 28.)

A Tégláskert településrész közvilágítása kiépítésének az A15
elhatározása. A tervezett beruházás megvalósításához
pályázatot kíván benyújtani az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanács által, a helyi önkormányzatok fejlesztési
feladatai – területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati
fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretében, a
Tégláskert
településrész
közbiztonságának
és
közlekedésbiztonságának növelése érdekében.
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Száma: 4474/2009.

„TERKA”
JEGYZİKÖNYV

Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május
28-án – csütörtökön – du. 17,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i
ülésérıl
A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri Hivatal kistanácskozó terme
Jelen vannak a testületi ülés megkezdésekor: Dr. Éles András polgármester,
Oláh Miklós és Dr. Juhász Endre alpolgármesterek, Dombi György, Kállai Sándor,
Szabóné Marth Éva, Tóth Imre, Balogh Zsigmond, Török István képviselık
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen vannak: Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı, Kiss György és Agárdi László irodavezetık, Hágenné Kiss Edina
önkormányzati és szervezési ügyintézı, Szakál Attila informatikus, valamint Józsi
Sándorné jegyzıkönyvvezetı
A képviselı-testületi ülésrıl távol maradtak: Buczkó József, Szólláth Tibor,
Kırösiné Bódi Judit, Boros Miklós, Miltner Attila képviselık
Dr. Éles András polgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait.
Megállapította, hogy a képviselı-testületi ülés határozatképes, mivel 9 képviselı
jelen van.
Azt javasolta, hogy a képviselı-testület a meghívóban szereplı javasolt napirendi
pontok elıterjesztéseit tárgyalja meg.
A képviselı-testület a meghívóban javasolt napirendi pontokat 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) – külön határozat hozatala nélkül – elfogadta, amelyek az alábbiak
szerint alakulnak:
Napirendi pontok:
1.) Elıterjesztés az önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
2.) Elıterjesztés a Hajdúnánás, Rákóczi utcai útburkolat felújítására benyújtandó
pályázatról
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
3.) Elıterjesztés a Tégláskert településrész közvilágítási programjának pályázat
útján történı megvalósításáról
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
4.) Különfélék
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Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen a jegyzıkönyv-hitelesítı
személyére kért javaslatot.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr azt javasolta, hogy a jegyzıkönyv
hitelesítıje Tóth Imre képviselı úr legyen.
Dr. Éles András polgármester úr az elhangzott javaslat elfogadásáról kérte a
testület tagjainak a szavazatát.
A képviselı-testület azt a javaslatot, miszerint a jegyzıkönyv hitelesítıje Tóth Imre
képviselı úr legyen, 8 igen szavazattal és 1 képviselı nem vett részt a szavazásban
(Tóth Imre) – külön határozat hozatala nélkül – elfogadta.

ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az önkormányzati
intézmények alapító okiratainak módosítására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem
hangzottak el.
Dr. Éles András polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát az
elıterjesztés határozati javaslatának elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület az önkormányzati intézmények alapító okiratainak
módosítására készült elıterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

190/2009. (V. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati
intézmények módosított alapító okiratait - a melléklet szerint - elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a módosított alapító okiratokat a Magyar
Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatóságához nyújtsa be.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. június 01.
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Melléklet
a 190/2009. (V. 28.) számú Képviselı-testületi
Határozathoz

ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény neve:

Barcsa János Általános Iskola

2. OM azonosító:

031023

3. Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71. sz.

4. Típus szerinti besorolása:
- a tevékenység jellege alapján :
közszolgáltató
- közszolgáltató szerv fajtája:
közintézmény
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:
önállóan mőködı költségvetési szerv, az
elıirányzatok
feletti
rendelkezési
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel
rendelkezı költségvetési szerv.
Gazdálkodási feladatait a Hajdúnánási
Gazdasági Ellátó Intézmény látja el. A
munkamegosztás és a felelısségvállalás
rendjét a képviselı-testület által jóváhagyott
szabályozás tartalmazza.
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 852010 Alapfokú oktatás
- Alaptevékenység:

- Kiegészítı tevékenység:
- Vállalkozási tevékenység :

Törvényben és a nevelési programjában
meghatározott keretek között:
- iskoláskorúak általános iskolai neveléseoktatása 1-8. évfolyamon
- emelt szintő informatika oktatása
- emelt szintő matematika oktatás
- idegen nyelv oktatása az elsı
évfolyamtól
- a szakértıi és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye
alapján
integráltan
oktatható sajátos nevelési igényő
gyermekek/tanulók nevelése, oktatása
- iskolai tanulók napközi otthoni és
tanulószobai ellátása
- iskola sportkör mőködtetése
- iskolai könyvtár mőködtetése
- intézményi étkeztetés
- munkahelyi vendéglátás
nincs
nincs
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6. Az intézménybe felvehetı maximális
tanulólétszám:
422 fı
Indítható iskolai tanulócsoportok száma: 15 csoport
Napközi otthoni csoportok száma:
6 csoport
Tanulószobai csoportok száma:
2 csoport
7. Iskolai évfolyamok száma:

az iskolának nyolc évfolyama van

8. Mőködési köre:

Hajdúnánás város közigazgatási területe

9. Alapítás éve:

1959.

10.

Alapító szerv neve:

Hajdúnánás Városi Tanács
Végrehajtó Bizottsága

11.

Irányító szerv neve, székhelye:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.

12.

Felügyeleti szerv neve, székhelye:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.

13.

Költségvetési szerv vezetıjének
kinevezési rendje:

önálló
jogi
személyként
mőködı
költségvetési szerv, magasabb vezetıje az
igazgató, akit a Városi Önkormányzat
Képviselı-testülete határozott idıre - 5 vagy
10 évre - nevez ki nyilvános pályázat útján

14.

Az intézmény képviseletére jogosult:

az igazgató

15.

Foglalkoztatottakra vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony:

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény,
- a Munka Törvénykönyvérıl szóló
1992. évi XXII. törvény

16.

Feladat ellátást szolgáló vagyon:

Az
ingatlanok
és
ingóságok
az
önkormányzat tulajdonát képezik, melynek
kezelıi jogát az intézmény látja el, az
önkormányzati vagyonról és az arról való
rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 9/2004.
(V.
03.)
Önkormányzati
Rendelet
módosítására és egységes szerkezetbe
foglalására
megalkotott,
többször
módosított
21/2005.
(V.
25.)
Önkormányzati Rendelet szerint.

A vagyon feletti rendelkezés joga:

az ingatlan-bérbeadás a fenti számú
vagyonrendelet 10. §-a, a rendeltetésszerő
használatot
meghaladó
vagyontárgyak
hasznosítása a 12. §-a, a selejtezés pedig a
12. § (3) bekezdés szerint.

17.
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18.

Az ingatlan helyrajzi száma:

4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71. sz.
1510. hrsz. (alapterülete: 5519 m2)

Záradék: A Barcsa János Általános Iskola alapító okirata a 190/2009. (V. 28.) számú
Képviselı-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselıtestületének jóváhagyásával 2009. június 1-jén lép hatályba.
Hajdúnánás, 2009. május 27.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény neve:

Bocskai István Általános Iskola

2. OM azonosító:

031026

3. Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. sz.

4. Típus szerinti besorolása:
- a tevékenység jellege alapján :
közszolgáltató
- közszolgáltató szerv fajtája:
közintézmény
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:
önállóan mőködı költségvetési szerv, az
elıirányzatok
feletti
rendelkezési
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel
rendelkezı költségvetési szerv.
Gazdálkodási feladatait a Hajdúnánási
Gazdasági Ellátó Intézmény látja el. A
munkamegosztás és a felelısségvállalás
rendjét a képviselı-testület által jóváhagyott
szabályozás tartalmazza.

5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 852010 Alapfokú oktatás
- Alaptevékenység:

Törvényben és a nevelési programjában
meghatározott keretek között:
- iskoláskorúak általános iskolai neveléseoktatása 1-8. évfolyamon
- 1. évfolyamtól idegen nyelv oktatása
- emeltszintő angol és német nyelvoktatás
3-8. évfolyamon
- szakértıi és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye
alapján
integráltan
oktatható
sajátos
nevelési
igényő
gyermekek/tanulók nevelése, oktatása

652
- iskolai tanulók napközi otthoni és
tanulószobai ellátása,
- gyermek, tanuló felügyelet
- iskolai sport mőködtetése (diáksport
egyesületi formában)
- gyakorlókert mőködtetése
- iskolai könyvtár mőködtetése
- intézményi étkeztetés
- munkahelyi vendéglátás
- Kiegészítı tevékenység :
- Vállalkozási tevékenység:

nincs
nincs

6.

Az intézménybe felvehetı maximális
tanulólétszám:
284 fı
Indítható iskolai tanulócsoportok száma: 10 csoport
Napközi otthoni tanulócsoportok száma: 5 csoport
Tanulószobai csoportok száma:
1 csoport

7.

Iskolai évfolyamok száma:

az iskolának nyolc évfolyama van

8.

Mőködési köre:

Hajdúnánás város közigazgatási területe

9.

Alapítás éve:

1976.

10.

Alapító szerv neve:

Hajdúnánás Városi Tanács
Végrehajtó Bizottsága

11.

Irányító szerv neve, székhelye:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.

12.

Felügyeleti szerv neve, székhelye:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.sz.

13.

Költségvetési szerv
vezetıjének kinevezési rendje:

önálló
jogi
személyként
mőködı
költségvetési szerv, magasabb vezetıje az
igazgató, akit a Városi Önkormányzat
Képviselı-testülete
határozott
idıre
- 5 vagy 10 évre - nevez ki nyilvános
pályázat útján.

14.

Az intézmény képviseletére jogosult:

az igazgató

15.

Foglalkoztatottakra vonatkozó

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló

foglalkoztatási jogviszony:

1992. évi XXXIII. törvény,
- a Munka Törvénykönyvérıl szóló
1992. évi XXII. törvény

16.

Feladat ellátást szolgáló vagyon:

Az
ingatlanok
és
ingóságok
az
önkormányzat tulajdonát képezik, melynek
kezelıi jogát az intézmény látja el, az
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önkormányzati vagyonról és az arról való
rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 9/2004.
(V.
03.)
Önkormányzati
Rendelet
módosítására és egységes szerkezetbe
foglalására
megalkotott,
többször
módosított
21/2005.
(V.
25.)
Önkormányzati Rendelet szerint.
17.

18.

A vagyon feletti rendelkezés joga:

az ingatlan-bérbeadás a fenti számú
vagyonrendelet 10. §-a, a rendeltetésszerő
használatot
meghaladó
vagyontárgyak
hasznosítása a 12. §-a, a selejtezés pedig a
12. § (3) bekezdés szerint

Az ingatlan helyrajzi száma:

4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. sz.
3262. hrsz. (alapterülete: 7566 m2)

Záradék:

A Bocskai István Általános Iskola alapító okirata a 190/2009. (V. 28.) számú
Képviselı-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselıtestületének jóváhagyásával 2009. június 1-jén lép hatályba.

Hajdúnánás, 2009. május 28.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény neve:

Városi Bölcsıde

2. Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Marx Károly u. 10.

3. Mőködési köre:

Hajdúnánás város közigazgatási területe

4. Típus szerinti besorolása:
- a tevékenység jellege alapján :
közszolgáltató
- közszolgáltató szerv fajtája:
közintézmény
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:
önállóan mőködı költségvetési szerv, az
elıirányzatok
feletti
rendelkezési
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel
rendelkezı költségvetési szerv.
Gazdálkodási
feladatait
a
Szociális
Gondozási
Központ
látja
el.
A
munkamegosztás és a felelısségvállalás
rendjét a képviselı-testület által jóváhagyott
szabályozás tartalmazza.
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5. Alapítás éve:

1952

6. Alapító szerv neve:

Hajdúnánás Városi Tanács VB

7. Irányító szerv neve, székhelye:

Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı –testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

8. Felügyeleti szerv neve, székhelye:

9. Szakmai felügyeletet ellátó szerv:

Hajdú-Bihar megyei Közigazgatási Hivatal

10. Jogszabályban meghatározott közfeladata :
Bölcsıdei ellátás

Alaptevékenysége:

889110

Kiegészítı tevékenysége:
Vállalkozási tevékenysége:

Gyermekek napközbeni
42. §.)
konyha üzemeltetése
nincs
nincs

ellátása (Gyvt.

Az intézményvezetıi állást nyilvános
pályázat útján kell betölteni.
A vezetıi megbízatást 5 évre a fenntartó
önkormányzat képviselı-testülete adja.

11. Költségvetési szerv vezetıjének
kinevezési rendje:

12. Az intézmény képviseletére jogosult:

az igazgató

13. Foglalkoztatottakra vonatkozó

a közalkalmazottak jogállásáról szóló

foglalkoztatási jogviszony:

1992. évi XXXIII. törvény,
a Munka Törvénykönyvérıl szóló
1992. évi XXII. törvény

14. Feladatellátást szolgáló vagyon:
ingatlanok és ingóságok az önkormányzat
tulajdonai, melynek kezelıi jogát az intézmény látja
el az önkormányzati vagyonról és az arról való
rendelkezési
jog
gyakorlásáról
szóló
9/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet
módosítására és egységes szerkezetbe foglalására
megalkotott, többször módosított 21/2005. (V. 25.)
Önkormányzati Rendelet szerint.
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15. A vagyon feletti rendelkezés:
az ingatlan-bérbeadás a vagyonrendelet 10. §-a, a
rendeltetésszerő
használatot
meghaladó
vagyontárgyak hasznosítása a 12. §-a, a selejtezés
pedig a 12. § (3) bekezdés szerint

Záradék:

A Városi Bölcsıde alapító okirata a 190/2009. (V. 28) számú Képviselıtestületi Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
jóváhagyásával 2009. június 1-jén lép hatályba.

Hajdúnánás, 2009. május 28.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény neve:

Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat

2. Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 14. sz.

3. Mőködési köre:

Hajdúnánás város közigazgatási területe

4. Típus szerinti besorolása:
- a tevékenység jellege alapján :
közszolgáltató
- közszolgáltató szerv fajtája:
közintézmény
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:
önállóan mőködı költségvetési szerv, az
feletti
rendelkezési
elıirányzatok
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel
rendelkezı költségvetési szerv.
Gazdálkodási
feladatait
a
Szociális
Gondozási
Központ
látja
el.
A
munkamegosztás és a felelısségvállalás
rendjét a képviselı-testület által jóváhagyott
szabályozás tartalmazza.
5. Alapítás éve:

1998

6. Alapító szerv neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testülete

7. Irányító szerv neve, székhelye:

Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı –testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

8. Felügyeleti szerv neve, székhelye:
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10. Jogszabályban meghatározott közfeladata :
Alaptevékenysége:

889900 Máshová nem sorolható egyéb
szociális ellátás
- családsegítés ( Szt. 64.§)
- gyermekjóléti szolgáltatás (Gyvt.39.§)
- helyettes szülı (Gyvt.49.§)

Kiegészítı tevékenysége:
Vállalkozási tevékenysége:

nincs
nincs

11. Költségvetési szerv vezetıjének
kinevezési rendje:

Az intézményvezetıi állást nyilvános
pályázat útján kell betölteni.
A vezetıi megbízatást 5 évre a fenntartó
önkormányzat képviselı-testülete adja.

12. Az intézmény képviseletére jogosult:

a szakmai vezetı

13. Foglalkoztatottakra vonatkozó

a közalkalmazottak jogállásáról szóló

foglalkoztatási jogviszony:

1992. évi XXXIII. törvény,
a Munka Törvénykönyvérıl szóló
1992. évi XXII. törvény

14. Feladatellátást szolgáló vagyon:
ingatlanok és ingóságok az önkormányzat
tulajdonai, melynek kezelıi jogát az intézmény látja
el az önkormányzati vagyonról és az arról való
rendelkezési
jog
gyakorlásáról
szóló
9/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet
módosítására és egységes szerkezetbe foglalására
megalkotott, többször módosított 21/2005. (V. 25.)
Önkormányzati Rendelet szerint.
15. A vagyon feletti rendelkezés:
az ingatlan-bérbeadás a vagyonrendelet 10. §-a, a
rendeltetésszerő
használatot
meghaladó
vagyontárgyak hasznosítása a 12. §-a, a selejtezés
pedig a 12. § (3) bekezdés szerint
Záradék:

A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okirata a 190/2009. (V. 28)
számú Képviselı-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének jóváhagyásával 2009. június 1-jén lép hatályba.

Hajdúnánás, 2009. május 28.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

657

ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény neve:

Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény

2. Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3. sz.

3. Telephelyei:

-

4. Típus szerinti besorolása:
- a tevékenység jellege alapján :
közszolgáltató
- közszolgáltató szerv fajtája:
közintézmény
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:
önállóan
mőködı
költségvetési szerv

és

gazdálkodó

A Hajdúnánási Óvoda, a Makláry Lajos
Általános Iskola, Gimnázium Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény és Pedagógiai
Szakszolgálat, a II. Rákóczi Ferenc
Általános és Mővészeti Iskola, a Barcsa
János Általános Iskola és a Bocskai István
Általános Iskola, a Móricz Pál Városi
Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény,
valamint a Kéky Lajos Városi Mővelıdési
Központ
mint
önállóan
mőködı
költségvetési szerv operatív gazdálkodását,
feladatkörébe utalva végzi.

5.Jogszabályban meghatározott közfeladata: 692000 Számviteli tevékenység
- Alaptevékenység :
- Kiegészítı tevékenység :
- Vállalkozási tevékenység :

- gazdasági, számviteli tevékenység
- intézményi vagyon mőködtetése
nincs
nincs

6. Mőködési köre:

Hajdúnánás város közigazgatási területe

7. Alapítás éve:

2008.

8. Alapító szerv neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

9. Irányító szerv neve, székhelye:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.

10.

Felügyeleti szerv neve, székhelye:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.sz.
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11. Költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje:

önálló
jogi
személyként
mőködı
költségvetési szerv, vezetıje az igazgató,
akit Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testülete határozott idıre - 5 vagy
10 évre - nevez ki nyilvános pályázat útján

12.

Az intézmény képviseletére jogosult:

az igazgató

13.

Foglalkoztatottakra vonatkozó

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló

foglalkoztatási jogviszony:

1992. évi XXXIII. törvény,
- a Munka Törvénykönyvérıl szóló
1992. évi XXII. törvény

14. Feladat ellátást szolgáló vagyon:

Az
ingatlanok
és
ingóságok
az
önkormányzat tulajdonát képezik, melynek
kezelıi jogát az intézmény látja el, az
önkormányzati vagyonról és az arról való
rendelkezési jog gyakorlásáról szóló
9/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet
módosítására és egységes szerkezetbe
foglalására
megalkotott,
többször

módosított
21/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet
szerint.
15.

A vagyon feletti rendelkezés joga:

az ingatlan bérbeadás a fenti számú
vagyonrendelet 10. §-a, a rendeltetésszerő
használatot
meghaladó
vagyontárgyak
hasznosítása a 12. §-a, a selejtezés pedig a
12. § (3) bekezdése szerint.

16.

Az ingatlanok helyrajzi száma:

4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3. sz.
8. hrsz (használt alapterület: 73 m2)

Záradék:

A Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény alapító okirata a 190/2009. (V. 28.)
számú Képviselı-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének jóváhagyásával 2009. június 1-jén lép hatályba.

Hajdúnánás, 2009. május 28.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı
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ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény neve:

Hajdúnánási Óvoda

2. OM azonosító:

030805

3. Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3. sz.

4. Telephelyei:

4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 107. sz.
4080 Hajdúnánás, Marx K. u. 19. sz.
4080 Hajdúnánás-Tedej, Rózsa F. u. 1. sz.
4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 24. sz.
4080 Hajdúnánás, Perczel u. 12. sz.
4080 Hajdúnánás, Attila u. 26. sz.

5. Típus szerinti besorolása:
- a tevékenység jellege alapján :
közszolgáltató
- közszolgáltató szerv fajtája:
közintézmény
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:
önállóan mőködı költségvetési szerv, az
elıirányzatok
feletti
rendelkezési
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel
rendelkezı költségvetési szerv.
Gazdálkodási feladatait a Hajdúnánási
Gazdasági Ellátó Intézmény látja el. A
munkamegosztás és a felelısségvállalás
rendjét a képviselı-testület által jóváhagyott
szabályozás tartalmazza.
6. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 851020 Óvodai nevelés
- Alaptevékenység:

Törvényben és a nevelési programjában
meghatározott keretek között:
- óvodáskorú gyermekek nevelése a
gyermek 3. életévétıl az iskolába
lépésig, legfeljebb 8 éves korig
- a szakértıi és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye
alapján
integráltan
oktatható sajátos nevelési igényő
gyermekek nevelése, oktatása
- intézményi étkeztetés

- Kiegészítı tevékenységek:

-

környezeti nevelés
korai idegen nyelv oktatása
játékos informatika oktatása
testnevelés differenciált fejlesztési programmal
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-

- Vállalkozási tevékenység :
7. Az intézménybe felvehetı maximális
gyermeklétszám:
Indítható óvodai csoportok száma:

alkotóképesség fejlesztése,
tehetséggondozás, gyermektorna,
gyermektánc
óvodai intézményi étkeztetés
intézményi vagyon mőködtetése
gyermek felügyelet
munkahelyi vendéglátás

nincs

600 fı
24 csoport

8. Intézményegységek megnevezése:
8. sz. Óvoda
4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3. sz.
Fülemüle Óvoda
4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 107.
1. sz. Óvoda
4080 Hajdúnánás, Marx K. u. 19. sz.
Hétszínvirág Óvoda
4080 Hajdúnánás-Tedej, Rózsa F. u. 1. sz.
7. sz. Óvoda
4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 24 sz
2. sz. Óvoda
4080 Hajdúnánás, Perczel u. 12. sz.
Napsugár Óvoda
4080 Hajdúnánás, Attila u. 26. sz
9.

Mőködési köre:

Hajdúnánás Város közigazgatási területe

10.

Alapítás éve:

1998.

11.

Alapító szerv neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

12.

Irányító szerv neve, székhelye:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.

13.

Felügyeleti szerv neve, székhelye :

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.sz.

14.

Költségvetési szerv
vezetıjének kinevezési rendje:

önálló
jogi
személyként
mőködı
költségvetési szerv vezetıje az óvodavezetı,
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akit a Városi Önkormányzat Képviselıtestülete határozott idıre - 5 vagy 10 évre nevez ki nyilvános pályázat útján
15. Az intézmény képviseletére jogosult:

az óvodavezetı

16. Foglalkoztatottakra vonatkozó

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló

foglalkoztatási jogviszony:

1992. évi XXXIII. törvény,
- a Munka Törvénykönyvérıl szóló
1992. évi XXII. törvény

17.

Feladat ellátást szolgáló vagyon:

Az
ingatlanok
és
ingóságok
az
önkormányzat tulajdonát képezik, melynek
kezelıi jogát az intézmény látja el, az
önkormányzati vagyonról és az arról való
rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 9/2004.
(V.
03.)
Önkormányzati
Rendelet
módosítására és egységes szerkezetbe
foglalására
megalkotott,
a
többször
módosított
21/2005.
(V.
25.)
Önkormányzati Rendelet szerint.

18.

A vagyon feletti rendelkezés joga:

az ingatlan-bérbeadás a vagyonrendelet
10. §-a, a rendeltetésszerő használatot
meghaladó vagyon-tárgyak hasznosítása a
12. §-a, a selejtezés pedig a 12. § (3)
bekezdés szerint

19.

Az ingatlanok helyrajzi száma:

1. sz. Óvoda:
4080 Hajdúnánás, Marx K. u. 19. sz.,
3847. hrsz (alapterülete: 2601m2)
8. sz. Óvoda:
4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3. sz.,
1457. hrsz. (alapterülete: 5032 m2)
Fülemüle Óvoda:
4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 107.,
204. hrsz. (alapterülete: 1126 m2)
Hétszínvirág Óvoda:
4085 Hajdúnánás-Tedej, Rózsa F. u. 19. sz.
6333. hrsz. (alapterülete: 5768 m2 az
iskolával együtt, az óvoda épület: 226 m2)
7. sz. Óvoda
4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 24. sz.
2906. hrsz. (alapterülete: 4771 m2)
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2. sz. Óvoda
4080 Hajdúnánás, Perczel u. 12. sz.
3056. hrsz. (alapterülete: 1568 m2)
Napsugár Óvoda
4080 Hajdúnánás, Attila u. 26. sz.
841. hrsz. (alapterülete: 1940 m2 )

Záradék: A Hajdúnánási Óvoda alapító okirata a 190/2009. (V. 28.) számú Képviselıtestületi Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
jóváhagyásával 2009. június 1-jén lép hatályba.
Hajdúnánás, 2009. május 28.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

A LA P Í T Ó O K I R A T

1. Az intézmény neve:

Kéky Lajos Városi Mővelıdési Központ

2. Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. sz.

3. Típus szerinti besorolása:
- a tevékenység jellege alapján :
közszolgáltató
- közszolgáltató szerv fajtája:
közintézmény
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:
önállóan mőködı költségvetési szerv, az
elıirányzatok
feletti
rendelkezési
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel
rendelkezı költségvetési szerv.
Gazdálkodási feladatait a Hajdúnánási
Gazdasági Ellátó Intézmény látja el. A
munkamegosztás és a felelısségvállalás
rendjét a képviselı-testület által jóváhagyott
szabályozás tartalmazza.
4. Jogszabályban meghatározott közfeladatai:
5. Alaptevékenységek:

900400 Mővészeti létesítmények mőködtetése
Törvényben és az intézmény szakmai programjában
meghatározott keretek között mővészeti létesítmény
mőködtetése:
A helyi közösségi és kulturális élet színtere, amatır
mővészeti csoportok támogatása, hivatásos és amatır
és
elıadómővészek
bemutatkozási
képzılehetıségeinek biztosítása. A város lakosságának
szórakozási és közhasznú ismeretszerzési színtere.

663
855200 Kulturális képzés
Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny tanfolyamok
életminıséget és életesélyt javító tanulási,
felnıttoktatási lehetıségek megteremtése.
855900 Máshová nem sorolható egyéb oktatás
- a település környezeti, szellemi, mővészeti
értékeinek,
hagyományainak
feltárása,
megismertetése, a helyi mővelıdési szokások
gondozása, gazdagítása,
- az egyetemes, a nemzeti kultúra értékeinek
megismertetése,
- az ünnepek kultúrájának gondozása,
- az ismeretszerzı, az amatır alkotó, mővelıdı
közösségek tevékenységének támogatása.

900100 Elıadó-mővészet
Élı színházi mővek és egyéb színpadi alkotások
bemutatása, egyéb elıadói tevékenység, az egyéni
mővész tevékenysége.
900200 Elıadó-mővészetet kiegészítı tevékenység
Az élı mővek és egyéb színpadi alkotások
bemutatásának kiegészítı (segítı) tevékenységei.
900300 Alkotómővészet
A független mővész egyéni tevékenysége, az író
egyéni tevékenysége bármely témában.
823000
Konferencia, kereskedelmi bemutató
szervezése
Rendezvények szervezése, reklámozása és/vagy
menedzselése.
932900
Máshová
nem
sorolható
egyéb
szórakoztatás, szabadidıs tevékenység
Az egyéb máshova nem sorolt szórakoztatás és
szabadidıs tevékenység (pl. az érmés játékok,
játékautomaták üzemeltetése, a szabadidıpark
tevékenysége , a pihenést, szabadidıt szolgáló
eszközök kölcsönzése a szabadidıs szolgáltatás
szerves részeként, szabadidı-eltöltés jellegő vásárok,
bemutatók,
táncterem, diszkó mőködtetése, a
szórakoztatást célzó élı mősorok producereinek és
impresszárióinak tevékenysége.)
6. Felügyeleti szerv által
engedélyezett kiegészítı
tevékenységek:

682000
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
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Saját tulajdonú, bérelt (lízingelt) ingatlan bérbeadása
és üzemeltetése, továbbá a saját raktár, tároló
üzemeltetése, az üres raktár, tároló bérbeadása.
732000
Piac-, közvélemény-kutatás
A termék piaci lehetıségeinek, elfogadhatóságának,
felhasználóbarát voltának vizsgálata, illetve a
fogyasztók vásárlási szokásainak felmérése az
értékesítés elısegítése és új termék fejlesztése
érdekében, beleértve az eredmények statisztikai
elemzését, valamint a közvélemény-kutatás politikai,
gazdasági és társadalmi kérdésekben és az
eredmények statisztikai elemzése.
791100
Utazásközvetítés
Elsısorban út, utazás, szállítás, szálláshelyszolgáltatás stb. értékesítése egy csomagban a
nagyközönség és üzleti ügyfelek számára, nagy- vagy
kiskereskedelmi alapon.
791200
Utazásszervezés
Az utak (csomagok) szervezését és összeállítását,
amelyet utazásközvetítık vagy közvetlenül az
utazásszervezık értékesítenek. Az utak (csomagok) a
következık
valamelyikét
vagy
mindegyikét
tartalmazzák
(személyszállítás,
szálláshelyszolgáltatás, étkeztetés, múzeumok, történelmi és
kulturális
helyek,
színházi,
zenei
vagy
sportesemények látogatása stb.)
7. Vállalkozási tevékenység :

nincs

8. Mőködési köre:

Hajdúnánás város közigazgatási területe

9. Alapítás éve:

1950
(Jelenlegi név alatti önálló intézményként való
alapítási éve 2008.)

10. Alapító szerv neve:

Hajdúnánás Városi Tanács

11. Irányító szerv neve, székhelye:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
12. Felügyeleti szerv neve, székhelye:
Hajdúnánás
testülete

Városi

Önkormányzat

Képviselı-

Képviselı-
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4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
13. Költségvetési szerv
vezetıjének kinevezési
rendje:

önálló jogi személyként mőködı költségvetési
szerv, vezetıje az igazgató, akit a Városi
Önkormányzat Képviselı-testülete nevez ki.

14. Az intézmény képviseletére jogosult: az igazgató
15. Foglalkoztatottakra vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony:

a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény,
a Munka Törvénykönyvérıl szóló
1992. évi XXII. törvény

16. Feladatellátást szolgáló vagyon:
ingatlanok és ingóságok az önkormányzat
tulajdonai, melynek kezelıi jogát az intézmény látja
el az önkormányzati vagyonról és az arról való
rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 9/2004.
(V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosítására és
egységes szerkezetbe foglalására megalkotott,
többször módosított 21/2005. (V. 25.) Önkormányzati
Rendelet szerint.
17. A vagyon feletti rendelkezés:
az ingatlan-bérbeadás a vagyonrendelet 10. §-a, a
rendeltetésszerő
használatot
meghaladó
vagyontárgyak hasznosítása a 12. §-a, a selejtezés
pedig a 12. § (3) bekezdés szerint

Záradék:

A Kéky Lajos Városi Mővelıdési Központ alapító okirata a 190/2009. (V. 28.)
számú Képviselı-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének jóváhagyásával 2009. június 1-jén lép hatályba.

Hajdúnánás, 2009. május 28.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

A LA P Í T Ó O K I R A T

1. Az intézmény neve:

Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti
Győjtemény

2. Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. sz.
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3. Székhelyen kívüli egységei:

- Helytörténeti Győjtemény
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 13. sz.
- Hajdú Ház és Kovácsmőhely
4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 21.

4. Típus szerinti besorolása:
- a tevékenység jellege alapján :
közszolgáltató
- közszolgáltató szerv fajtája:
közintézmény
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:
önállóan mőködı költségvetési szerv, az
elıirányzatok
feletti
rendelkezési
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel
rendelkezı költségvetési szerv.
Gazdálkodási feladatait a Hajdúnánási
Gazdasági Ellátó Intézmény látja el. A
munkamegosztás és a felelısségvállalás
rendjét a képviselı-testület által jóváhagyott
szabályozás tartalmazza.
5. Jogszabályban meghatározott közfeladatok :
6. Alaptevékenységek:

910100
Könyvtári tevékenység
- könyvtári
dokumentációs
és
információs
tevékenység,
dokumentumok
győjtése,
feldolgozása,
könyvtárhasználók
számára
rendelkezésre
bocsátása,
olvasószolgálat
mőködtetése, könyvek, folyóiratok kölcsönzése,
- az intézmény helyismereti győjteményének
gyarapítása, feldolgozása,
910200
Múzeumi tevékenység
- a város múltjával kapcsolatos tárgyi emlékek,
dokumentumok
győjtése,
rendszerezése,
szakszerő kezelése, muzeális győjtemény
mőködtetése, kiállítások rendezése
910300
Történelmi hely, építmény mőködtetése
- a Hajdú Ház és a Kovácsmőhely (Tájház)
szakmai tevékenysége

7. Felügyeleti szerv által
meghatározott kiegészítı
tevékenysége:

-

lemezek, DVD-lemezek kölcsönzése
reprográfiai szolgáltatás
internet szolgáltatás
kiadványok szerkesztése, kiadása
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8. Vállalkozási tevékenység :

nincs

9. Mőködési köre:

Hajdúnánás város közigazgatási területe

10. Alapítás éve:

2008

11. Alapító szerv neve:

Hajdúnánás
testülete

Városi

Önkormányzat

Képviselı-

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

Képviselı-

12. Irányító szerv neve, székhelye:

13. Felügyeleti szerv neve, székhelye:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
14. Költségvetési szerv
vezetıjének kinevezési
rendje:

Képviselı-

önálló jogi személyként mőködı költségvetési
szerv, vezetıje az igazgató, akit a Városi
Önkormányzat Képviselı-testülete nevez ki.

15. Az intézmény képviseletére jogosult: az igazgató
16. Foglalkoztatottakra vonatkozó a közalkalmazottak jogállásáról szóló
foglalkoztatási jogviszony:

1992. évi XXXIII. törvény,
a Munka Törvénykönyvérıl szóló
1992. évi XXII. törvény

17. Feladatellátást szolgáló vagyon:
ingatlanok és ingóságok az önkormányzat
tulajdonai, melynek kezelıi jogát az intézmény látja
el az önkormányzati vagyonról és az arról való
rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 9/2004.
(V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosítására és
egységes szerkezetbe foglalására megalkotott,
többször módosított 21/2005. (V. 25.) Önkormányzati
Rendelet szerint.
18. A vagyon feletti rendelkezés:
az ingatlan-bérbeadás a vagyonrendelet 10. §-a, a
rendeltetésszerő
használatot
meghaladó
vagyontárgyak hasznosítása a 12. §-a, a selejtezés
pedig a 12.§ (3) bekezdés szerint

Záradék:

A Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény alapító okirata a
190/2009. (V. 28.) számú Képviselı-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi
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Önkormányzat Képviselı-testületének jóváhagyásával 2009. június 1-jén lép
hatályba.
Hajdúnánás, 2009. május 28.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

ALAPÍTÓ OKIRAT
1.1. Az intézmény neve:

Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı
és Általános Iskola, Kollégium

1.2. Az intézmény rövidített
neve:
KİRÖSI GIMN. SZKK. ÁLT. I. KOLL.
2. OM azonosító:

031209

3.1. Székhelye:
3.2. Tagintézménye:

4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 29. sz.
Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı
és Általános Iskola, Kollégium Csiha Gyızı Tagintézménye

4. Az intézmény telephelyei:
4.1. Középiskolai Kollégium
4.2. Soós Sára ház:
4.3. Somorjai László Városi Sportcsarnok
4.4. Csiha Gyızı Tagintézmény „A” épület
4.5. Csiha Gyızı Tagintézmény „B” épület
5. Típus szerinti besorolása:
- a tevékenység jellege alapján :
- közszolgáltató szerv fajtája:
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 4.
4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 20.
4080 Hajdúnánás, Irányi utca 3.
4080 Hajdúnánás, Baross utca 11.
4080 Hajdúnánás, Baross utca 11/a.

közszolgáltató
közintézmény
önállóan mőködı
költségvetési szerv

és

gazdálkodó

Intézmény egységei:
I. Összetett iskola
Általános Iskola
Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai nevelése
oktatása 1 – 8. évfolyam
Gimnázium
4 évfolyamos alaptantervő gimnáziumi képzés
4 évfolyamos angol-német nyelvek emelt szintő oktatása
6 évfolyamos képzés matematika, biológia emelt szintő
oktatása
8 évfolyamos képzés matematika, német és angol nyelvek
emelt szintő képzése

669
Szakközépiskola
általános
mőveltséget
megalapozó
9-12.,
9-13. évfolyamon szakképzı 13-14-15. évfolyamon

illetve

Szakiskola
általános mőveltséget megalapozó oktatás 9-10. évfolyam
szakképzés 11-12-13. évfolyam
Felnıttoktatás
Felnıttek középiskolája nappali munkarend szerinti oktatás
9-12. évfolyam
Esti munkarend szerinti oktatás 9 – 12. évfolyam
II. Kollégium
6. Jogszabályban meghatározott közfeladatai :
- Alaptevékenységek:

Törvényben és a nevelési programjában meghatározott
keretek között:

852010 - Alapfokú oktatás
• sajátos nevelési igényő tanulók (az a gyermek, tanuló,
aki a szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye
alapján
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista,
több fogyatékosság együttes elıfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy
a viselkedés fejlıdésének organikus okra
visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével
küzd,
b) a megismerı funkciók vagy a viselkedés
fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı
tartós és súlyos rendellenességével küzd)
általános iskolai nevelése – oktatása 1-8. évfolyamon.
853100 - Általános középfokú oktatás
• négy évfolyamos általános tantervő gimnáziumi osztály
• négy évfolyamos gimnáziumi képzés:
- angol – német nyelvek emelt szintő oktatása
• hat évfolyamos gimnáziumi képzés
- matematika, biológia emelt szintő oktatása
• nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés
- matematika, német és angol nyelvi emelt szintő képzés
853200 - Szakmai középfokú oktatás
négy évfolyamos szakközépiskolai képzés
• humán szakterület: szociális szolgáltatások szakmacsoport
• mőszaki szakterület: gépészet, informatika, könnyőipari,
faipari, közlekedési szakmacsoport
• agrár szakterület: mezıgazdaság szakmacsoport
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• gazdasági és szolgáltatási szakterület: közgazdaság,
vendéglátás - idegenforgalom szakmacsoport
öt évfolyamos szakközépiskolai képzés
• az általános mőveltséget megalapozó oktatás részeként
- szakmai elıkészítı ismeretek átadása
- nyelvi elıkészítı évfolyam 9. osztály közgazdasági
és
- informatika szakmacsoportban
szakiskolai képzés
• sajátos nevelési igényő tanulók elıkészítı szakiskolai
nevelése oktatása 9-10. évfolyamon
• tanulásban akadályozott tanulók elıkészítı szakiskolája
9-10. évfolyamon
• ép intellektusú és tanulásban akadályozott tanulók
szakiskolai és speciális szakiskolai képzése
• általános mőveltséget megalapozó szakiskolai oktatásnevelés a 9-10. évfolyamon
• felzárkóztató oktatás:
szakterület:
gépészet,
informatika,
- mőszaki
építészet,
könnyőipar,
faipar,
közlekedés
szakmacsoport,
- agrár szakterület: mezıgazdaság szakmacsoport
általános
mőveltséget
megalapozó
iskolarendszerő
felnıttoktatás: felnıttek középiskolája
• nappali munkarend szerinti oktatás 9-12. évfolyamon
• esti tagozat szerinti oktatás 9–12. évfolyamon
•

a szakképzı évfolyamokon középfokú végzettségre
épülı, OKJ – szerinti közép- és emelt szintő szakképzés:

régi OKJ szerint:
• gépészet szakmacsoport
gépésztechnikus
•

informatika szakmacsoport
gazdasági informatikus I.
rendszer informatikus

54 5442 02

54 4641 01
54 4641 03

új OKJ szerint:
• szociális szolgáltatás szakmacsoport
gyermekgondozó – nevelı
54 761 02 0000 00 00
kisgyermekgondozó – nevelı
54 761 02 0010 54 02
szociális asszisztens
54 762 02 0010 54 02
szociális, gyermek – és
ifjúságvédelmi ügyintézı
54 762 01 0010 54 03
• gépészet szakmacsoport
gépgyártástechnológiai technikus 54 521 01 00 00
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•

•
•
•
•

•

informatika szakmacsoport
CAD/CAM informatikus
gazdasági informatikus
szoftverfejlesztı
informatikai hálózattelepítı
és üzemeltetı
számítógép-rendszer
karbantartó
webmester

54 481 01 0000
54 481 04 0010 54 01
54 481 02 0010 54 04
54 481 03 0010 54 01
54 481 03 0010 54 05
54 481 03 0010 54 07

könnyőipari szakmacsoport
ruhaipari technikus

54 542 01 0010 54 02

faipari szakmacsoport
bútoripari technikus

54 543 02 0010 54 01

közlekedés szakmacsoport
autószerelı

51 521 01 1000 00 00

közgazdaság szakmacsoport
statisztikai szervezı – elemzı
pénzügyi, számviteli ügyintézı
vállalkozási ügyintézı

54 462 01 0000
52 343 03 0000
52 343 05 0000

vendéglátás – idegenforgalom szakmacsoport
protokoll ügyintézı
54 812 02 0010 54 01
utazási ügyintézı
54 812 02 0010 54 02
idegenvezetı
54 812 01 1000 00 00

OKJ szerinti szakképzés 11 – 13. évfolyamon:
Régi OKJ szerint:
• Gépész szakmacsoport
karosszérialakatos
33 5241 02
hegesztı
31 5233 06
•

•
•
•

Építészet szakmacsoport
ács – állványozó
burkoló
kımőves
szobafestı – mázoló és
tapétázó

33 5216 01
31 5216 03
31 5216 14
31 5216 17

Könnyőipari szakmacsoport
nıiruha-készítı

33 5276 05

Faipari szakmacsoport
asztalos

33 5262 01

Mezıgazdasági szakmacsoport
mezıgazdasági gépész
33 6280 01
kerti munkás
21 6207 04
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•

Tanmőhelyi oktatás
- iskolai tanmőhelyben: asztalos, épületburkoló,
hegesztı, kımőves, nıiruha-készítı, szobafestımázoló, tapétázó,
- bérelt tanmőhelyben: karosszérialakatos

Új OKJ szerint:
• Gépészet szakmacsoport
vízvezeték- és vízkészülék szerelı 31 582 09 0010 31 04
özponti főtés- és csıhálózat szerelı
31 582 09 0010 31 03
épületlakatos
31 582 10 0000 00 00
gépiforgácsoló
31 521 09 1000 00 00
géplakatos
31 521 10 1000 00 00
hegesztı
31 521 11 0000 00 00
szerkezetlakatos
31 521 24 1000 00 00
szerszámkészítı
33 521 08 0000 00 00
• Építıipari szakmacsoport
ács – állványozó
33 582 01 1000 00 00
burkoló
33 582 03 1000 00 00
33 582 04 1000 00 00
festı, mázoló és tapétázó
kımőves
31 582 15 1000 00 00
•

Informatika szakmacsoport
számítógép-szerelı – karbantartó 33 523 01 1000 00 00

•

Könnyőipari szakmacsoport
férfiszabó
nıiszabó

33 542 05 0010 33 02
33 542 05 0010 33 03

Faipari szakmacsoport
bútorasztalos

33 543 01 1000 00 00

•
•

Vendéglátás – idegenforgalom szakmacsoport
panziós-falusi vendéglátó
31 812 01 0000 00 00

•

Elektronika – elektronika szakmacsoport
villanyszerelı
33 522 04 1000 00 00

•

Közlekedés szakmacsoport
jármőfényezı
karosszérialakatos
motor- és kerékpárszerelı

•

•

31 525 02 1000 00 00
31 525 03 1000 00 00
33 525 04 0000 00 00

Kereskedelem – marketing – üzleti adminisztráció
szakmacsoport
virágkötı – berendezı, virágkereskedı
33 215 01 0000 00 00
Egyéb szakmacsoport
31 861 01 1000 00 00
biztonsági ır
takarító
31 814 01 0000 00 00
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•

Mezıgazdasági szakmacsoport
kertész
kerti munkás
gyümölcstermesztı
zöldségtermesztı

31 622 01 0000 00 00
31 622 01 0100 21 04
31 622 01 0010 31 02
31 622 01 0010 31 04

559000 – Egyéb szálláshely szolgáltatás
- középfokú képzésben résztvevı tanulók diákotthoni
ellátása
- sajátos nevelési igényő tanulók integrált diákotthoni
ellátása

562900 – Egyéb vendéglátás
- középfokú képzésben résztvevı diákok étkeztetése
- munkahelyi vendéglátás
931100 – Sportlétesítmény mőködtetése
- iskolai sport mőködtetése (diáksport
formában)
- iskolai könyvtár mőködtetése
- intézményi vagyon hasznosítása
- Kiegészítı tevékenység :

- Vállalkozási tevékenység:

7. Az intézménybe felvehetı
maximális tanulólétszám:

egyesületi

iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
az alaptevékenység kapacitásának kihasználására épülı
szolgáltatás végzése építıipari, faipari, gépészeti,
könnyőipari területen
- ECDL vizsgaközpont
nincs

gimnázium és szakközép-, szakképzı és
általános iskola
1810 fı
diákotthon
83 fı

Indítható iskolai tanulócsoportok száma:
- ebbıl sajátos nevelési igényő tanulók csoportja:
Napközi otthoni csoportok száma:
Kollégiumi csoportok száma:

59 csoport,
5 csoport
2 csoport
3 csoport

8. Iskolai évfolyamok száma: 1-15 évfolyam
9. Mőködési köre:

10.1. Alapítási éve:
10.2. Alapítás éve:
1968

- Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye közigazgatási területe
Kırösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola,
Kollégium – 1656
Csiha Gyızı Általános, Közép- és Szakképzı Iskola –
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11.1. Alapító szerv neve:
11.2. Alapító szerv neve:

Református Egyház
Munkaügyi Minisztérium

12. Irányító szerv neve,
székhelye :

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

13. Felügyeleti szerv neve,
székhelye:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

14. Intézmény magasabb
vezetıjének kinevezési
rendje:

jogszabályban foglalt pályázat útján, a fenntartó
határozott idıre nevezi ki

15. Az intézmény képviseletére
jogosult:

az igazgató

16. Foglalkoztatottakra vonatkozó

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló

foglalkoztatási jogviszony:

1992. évi XXXIII. törvény,
- a Munka Törvénykönyvérıl szóló
1992. évi XXII. törvény

17. Feladat ellátást szolgáló vagyon:

Az
ingatlanok
és
ingóságok
az
önkormányzat tulajdonát képezik, melynek
kezelıi jogát az intézmény látja el, az
önkormányzati vagyonról és az arról való
rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 9/2004.
(V.
03.)
Önkormányzati
Rendelet
módosítására és egységes szerkezetbe
foglalására
megalkotott,
többször
módosított
21/2005.
(V.
25.)
Önkormányzati Rendelet szerint.

18. A vagyon feletti rendelkezés joga:

az ingatlan-bérbeadás a fenti számú
vagyonrendelet
10. §-a a rendeltetésszerő használatot
meghaladó vagyontárgyak hasznosítása a
12. §-a, a selejtezés pedig a 12. § (3)
bekezdés szerint

19. Az iskola törzskönyvi
nyilvántartási száma:

20. Az ingatlanok
helyrajzi száma:

372723000

4080 Hajdúnánás, Bocskai út 29.
4913 hrsz. (alapterülete: 5479 m2)
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4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 4.
hrsz. 3506 (alapterület: 1228 m2)
4080 Hajdúnánás, Bocskai út 20.
hrsz. 3554 (alapterület: 2515 m2)
4080 Hajdúnánás, Irányi út 3.
hrsz. 3600 (alapterület: 1774 m2)
4080 Hajdúnánás, Baross utca 11.
hrsz.: 5193 (alapterület: 6281 m2
4080 Hajdúnánás, Baross utca 11/a.
Hrsz.: 5192 (alapterület: 7122 m2)

Záradék:

A Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és Általános
Iskola, Kollégium Alapító Okirata a 190/2009. (V. 28.) számú Képviselıtestületi Határozattal, Hajdúnánás város Önkormányzat Képviselıtestületének jóváhagyásával 2009. június 1-jén lép hatályba.

Hajdúnánás, 2009. május 28.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény neve:

Makláry
Lajos
Általános
Iskola,
Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat

2. OM azonosító:

031021

3. Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3. sz.

4. Telephelyei:

4080 Hajdúnánás, Iskola u. 5. sz.
4080 Hajdúnánás, Iskola u. 7. sz.
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. sz.
4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 14. sz.
4080 Hajdúnánás, Iskola u. 10. sz.

5. Típus szerinti besorolása:
- a tevékenység jellege alapján :
közszolgáltató
- közszolgáltató szerv fajtája:
közintézmény
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:
önállóan mőködı költségvetési szerv, az
feletti
rendelkezési
elıirányzatok
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel
rendelkezı költségvetési szerv.
Gazdálkodási feladatait a Hajdúnánási
Gazdasági Ellátó Intézmény látja el. A
munkamegosztás és a felelısségvállalás
rendjét a képviselı-testület által jóváhagyott
szabályozás tartalmazza.
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6. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

852010 Alapfokú oktatás
852020 Alapfokú mővészetoktatás
853100 Általános középfokú oktatás
856000 Oktatást kiegészítı
tevékenység
Törvényben és a nevelési programjában
meghatározott keretek között:
- iskoláskorú gyermekek nevelése és
oktatása
1-8.
évfolyamig
az
értékközvetítı és képességfejlesztı
program alapján
- a szakértıi és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye
alapján
integráltan
oktatható sajátos nevelési igényő
gyermekek/ tanulók nevelése, oktatása
- számítógép-kezelıi alapképzés
- emelt szintő ének-zene oktatás a
nyolcadik évfolyamig
- iskoláskorú gyermekek alapfokú zenei,
báb- és táncmővészeti oktatása

- Alaptevékenység:

-

-

-

- Kiegészítı tevékenység :
- Vállalkozási tevékenység:
7.

nincs
nincs

Az intézménybe felvehetı maximális
tanulólétszám:
1-12. évfolyam:
Indítható iskolai tanulócsoportok
száma:
Napközi otthoni csoportok száma:
Tanulószobai csoportok száma:
Alapfokú mővészetoktatás
Felvehetı maximális tanulói létszám:
Zenemővészet:

iskoláskorú gyermekek nevelése és
oktatása
9-12.
évfolyamig
az
értékközvetítı és képességfejlesztı
program alapján
nyelvi elıkészítı évfolyam mőködtetése
a gimnáziumi intézményegységben
pedagógiai szakszolgálat
iskolai sportkör mőködtetése
iskolai tanulók napközi otthoni, tanulószobai ellátása
iskolai könyvtár mőködtetése
intézményi étkeztetés
munkahelyi vendéglátás
intézményi vagyon mőködtetése

511 fı
17 csoport
6 csoport
2 csoport

176 fı
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8. Iskolai évfolyamok száma:
-

1 - 12. évfolyam
alapfokú mővészeti iskolai képzés
(dráma
tagozat:
bábmővészet,
színjátszás, tánc-mővészeti tagozat:
néptánc, musical, színpadi tánc)
zenemővészet: zongora, fuvola, hegedő
trombita, gitár, ütı, citera tanszakok

-

9. Mőködési köre:

Hajdúnánás város, illetve Hajdú-Bihar és
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
közigazgatási területe

10.

Alapítás éve:

1656.

11.

Alapító szerv neve:

Református Egyház

12.

Irányító szerv neve, székhelye:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı- testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.

13.

Felügyeleti szerv neve, székhelye:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.sz.

14.

Költségvetési szerv vezetıjének
kinevezési rendje:

önálló jogi személyként mőködı költségvetési
szerv, vezetıje az igazgató, akit a Városi
Önkormányzat Képviselı-testülete határozott
idıre - 5 vagy 10 évre - nevez ki nyilvános
pályázat útján

15.

Az intézmény képviseletére jogosult: az igazgató

16.

Foglalkoztatottakra vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony:

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény,
- a Munka Törvénykönyvérıl szóló
1992. évi XXII. törvény

17.

Feladat ellátást szolgáló vagyon:

Az ingatlanok és ingóságok az önkormányzat
tulajdonát képezik, melynek kezelıi jogát az
intézmény látja el, az önkormányzati
vagyonról és az arról való rendelkezési jog
gyakorlásáról szóló 9/2004. (V. 03.)
Önkormányzati Rendelet módosítására és
egységes szerkezetbe foglalására megalkotott,
többször
módosított
21/2005.
(V. 25.) Önkormányzati Rendelet szerint.

18.

A vagyon feletti rendelkezés joga:

az ingatlan-bérbeadás a vagyonrendelet 10. §a, a rendeltetésszerő használatot meghaladó
vagyon-tárgyak hasznosítása a 12. §-a, a
selejtezés pedig a 12. § (3) bekezdés szerint
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19.

Az ingatlanok helyrajzi száma:

- 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3. sz.
8. hrsz (alapterülete: 5905 m2)
- 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 5. sz.
9. hrsz. (alapterülete: 976 m2)
- 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 7. sz.
10. hrsz. (alapterülete: 873 m2)
- 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 10. sz.
44. hrsz. (használt alapterület: 1315 m2)
- 4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 14. sz.
4942. hrsz.; 4944. hrsz.
(alapterülete: 820 m2 + 619 m2)
- 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. sz.
4946. hrsz. (használt alapterület: 515 m2)

Záradék:

A Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okirata a 190/2009. (V. 28.)
számú Képviselı-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének jóváhagyásával 2009. június 1-jén lép hatályba.

Hajdúnánás, 2009. május 28.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény neve:

II. Rákóczi Ferenc Általános és Mővészeti
Iskola

2. OM azonosító:

031022

3. Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. sz.

4. Típus szerinti besorolása:
- a tevékenység jellege alapján:
közszolgáltató
- közszolgáltató szerv fajtája:
közintézmény
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:
önállóan mőködı költségvetési szerv, az
elıirányzatok
feletti
rendelkezési
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel
rendelkezı költségvetési szerv.
Gazdálkodási feladatait a Hajdúnánási
Gazdasági Ellátó Intézmény látja el. A
munkamegosztás és a felelısségvállalás
rendjét a képviselı-testület által jóváhagyott
szabályozás tartalmazza.
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5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 852010 Alapfokú oktatás
- Alaptevékenység:

- Kiegészítı tevékenység :
- Vállalkozási tevékenység :

Törvényben és a pedagógiai programjában
meghatározott keretek között:
- általános iskoláskorú gyerekek általános
mőveltségét
megalapozó
alapfokú
nevelése – oktatása, differenciált
képességfejlesztı
és
személyiségformáló
programmal
(Rugalmas Képességfejlesztı Program)
idegen nyelv oktatása elsı évfolyamtól
- emelt szintő matematika oktatás
- számítástechnika-informatika oktatása a
3. évfolyamtól
- szakértıi és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye
alapján
integráltan
oktatható sajátos nevelési igényő
gyermekek/tanulók nevelése, oktatása
- alapfokú mővészetoktatás, képzı- és
iparmővészet, média mővészeti ágakon,
grafika,
festészet,
fotó,
videó
tanszakokon
- háztartástechnika oktatása az ötödik
évfolyamtól
- kiemelt
egészségnevelési
és
gyermeksport nevelési program
és
- alkotóképességet
fejlesztı
hagyomány-ırzı nevelési program
- iskolai
tanulók
napközi
otthoni
tanulószobai ellátása
- gyermek, tanuló felügyelet
- iskolai könyvtár mőködtetése
- intézményi étkeztetés
- munkahelyi vendéglátás
nincs
nincs

6. Az intézménybe felvehetı
maximális tanulólétszám:
Indítható iskolai tanulócsoportok száma:
Napközi otthoni tanulócsoportok száma:
Tanulószobai csoportok száma:

általános iskolában 422 fı
15 csoport
7 csoport
3 csoport

7. Iskolai évfolyamok száma:

az iskolának nyolc évfolyama van

8.

Mőködési köre:

Hajdúnánás város közigazgatási területe

9.
10.

Alapítás éve:
Alapító szerv neve:

1656.
Református Egyház

11.

Irányító szerv neve, székhelye:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

1.
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Képviselı testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.
12.

Felügyeleti szerv neve, székhelye:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.sz.

13.

Költségvetési szerv vezetıjének
kinevezési rendje:

önálló
jogi
személyként
mőködı
költségvetési szerv, magasabb vezetıje az
igazgató, akit a Városi Önkormányzat
Képviselı-testülete határozott idıre - 5 vagy
10 évre - nevez ki nyilvános pályázat útján

14.

Az intézmény képviseletére jogosult: az igazgató

15.

Foglalkoztatottakra vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony:

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény,
- a Munka Törvénykönyvérıl szóló
1992. évi XXII. törvény

16.

Feladat ellátást szolgáló vagyon:

Az ingatlanok és ingóságok az önkormányzat
tulajdonát képezik, melynek kezelıi jogát az
intézmény látja el, az önkormányzati vagyonról
és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról
szóló 9/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet
módosítására
és
egységes
szerkezetbe
foglalására megalkotott, többször módosított
21/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet
szerint.

17.

A vagyon feletti rendelkezés joga:

az
ingatlan-bérbeadás
a
fenti
számú
vagyonrendelet 10. §-a, a rendeltetésszerő
használatot
meghaladó
vagyon-tárgyak
hasznosítása a 12. §-a, a selejtezés pedig a 12. §
(3) bekezdés szerint

18.

Az ingatlan helyrajzi száma:

4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. sz.
4946. hrsz (alapterülete: 9447 m2)

Záradék:

A II. Rákóczi Ferenc Általános és Mővészeti Iskola alapító okirata a
190/2009. (V. 28.) számú Képviselı-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Képviselı-testületének jóváhagyásával 2009. június 1-jén lép
hatályba.

Hajdúnánás, 2009. május 28.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı
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ALAPÍTÓ OKIRAT
Városi Szakorvosi
Ápolási Intézet

2. Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10. sz.

3. Telephelye :

4080 Hajdúnánás, Magyar u. 92. sz.
4085 Hajdúnánás-Tedej, Ságvári E.u.

4. Mőködési köre:

Hajdúnánás város közigazgatási területe
és az érvényben lévı beteg-beutalási
szabályzat szerinti területek

5. Típus szerinti besorolása:
- a tevékenység jellege alapján :
közszolgáltató
- közszolgáltató szerv fajtája:
közintézmény
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:
önállóan
mőködı
költségvetési szerv

Rendelıintézet

és

1. Az intézmény neve:

és

gazdálkodó

A Tüdıgondozó Intézet mint önállóan
mőködı költségvetési szerv operatív
gazdálkodását, feladatkörébe utalva végzi.
6. Alapítás éve:

1975

7. Alapító szerv neve:

Hajdúnánás Városi Tanács

8. Irányító szerv neve, székhelye:

Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

9. Felügyeleti szerv neve, székhelye:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

10. Jogszabályban meghatározott közfeladat:
Alaptevékenysége:

861000 Fekvıbeteg ellátás
862100 Általános járóbeteg-ellátás
862200 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
862300 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
869000 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
- A lakosság gyógyító-megelızı alap- és
szakellátása
- Foglalkozás egészségügyi ellátás
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- krónikus fekvıbeteg ellátás és otthoni
szakápolás

Kiegészítı tevékenysége:

mosoda üzemeltetése

Vállalkozási tevékenysége :

nincs

11. Költségvetési szerv
kinevezési rendje:

vezetıjének

Az intézményvezetıi állást nyilvános
pályázat útján kell betölteni. A vezetıi
megbízatást a fenntartó önkormányzat
képviselı-testülete adja.

12. Az intézmény képviseletére jogosult:

az igazgató

13. Foglalkoztatottakra vonatkozó

a közalkalmazottak jogállásáról szóló

foglalkoztatási jogviszony:

1992. évi XXXIII. törvény,
a Munka Törvénykönyvérıl szóló
1992. évi XXII. törvény

14. Feladatellátást szolgáló vagyon:
ingatlanok és ingóságok az önkormányzat
tulajdonai, melynek kezelıi jogát az intézmény látja
el az önkormányzati vagyonról és az arról való
rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 9/2004.
(V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosítására és
egységes szerkezetbe foglalására megalkotott,
többször módosított 21/2005. (V. 25.) Önkormányzati
Rendelet szerint.
18. A vagyon feletti rendelkezés:
az ingatlan-bérbeadás a vagyonrendelet 10. §-a, a
rendeltetésszerő
használatot
meghaladó
vagyontárgyak hasznosítása a 12. §-a, a selejtezés
pedig
a
12.
§
(3) bekezdés szerint

Záradék:

A Városi Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási Intézet alapító okirata a
190/2009. (V. 28.) számú Képviselı-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Képviselı-testületének jóváhagyásával 2009. június 1-jén lép
hatályba.

Hajdúnánás, 2009. május 28.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı
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ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény neve:

Szociális Gondozási Központ

2. Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Polgári u. 12.

3. Mőködési köre:

Hajdúnánás város közigazgatási területe

4. Mőködési köre ápolást, gondozást nyújtó
átmeneti elhelyezés esetén:
Hajdú-Bihar megye területe
5. Típus szerinti besorolása:
- a tevékenység jellege alapján :
közszolgáltató
- közszolgáltató szerv fajtája:
közintézmény
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:
önállóan
mőködı
költségvetési szerv

és

gazdálkodó

A Városi Bölcsıde és a Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálat mint önállóan
mőködı költségvetési szerv operatív
gazdálkodását, feladatkörébe utalva végzi.
6. Alapítás éve:

1992

7. Alapító szerv neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testülete

8. Irányító szerv neve, székhelye:

Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

9. Felügyeleti szerv neve, székhelye:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

10. Szakmai felügyeletet ellátó szerv:

Hajdú-Bihar megyei Közigazgatási Hivatal

11. Jogszabályban meghatározott közfeladat:
Alaptevékenysége:

889900 M.n.s. egyéb szociális ellátás
Személyes gondoskodást nyújtó szociális
alap és szakellátás az alábbiak szerint:

a.) Szociális Gondozási Központ

átmeneti elhelyezést biztosító idıskorúak
gondozóháza (1993. évi III. tv. (Szt)
80-82.§ )

b.) Idısek Klubja

nappali ellátás biztosítása (Szt. 65/F. §)
étkeztetés (Szt. 62. § )
házi segítségnyújtás ( Szt. 63. § )
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konyha üzemeltetése
mosoda üzemeltetése
12. Kiegészítı tevékenysége:

nincs

13. Vállalkozási tevékenysége :

nincs

14. Költségvetési szerv vezetıjének
kinevezési rendje:

Az intézményvezetıi állást nyilvános
pályázat útján kell betölteni. A vezetıi
megbízatást a fenntartó önkormányzat
képviselı-testülete adja.

15. Az intézmény képviseletére jogosult:

az igazgató

16. Foglalkoztatottakra vonatkozó

a közalkalmazottak jogállásáról szóló

foglalkoztatási jogviszony:

1992. évi XXXIII. törvény,
a Munka Törvénykönyvérıl szóló
1992. évi XXII. törvény

17. Feladatellátást szolgáló vagyon:
ingatlanok és ingóságok az önkormányzat
tulajdonai, melynek kezelıi jogát az intézmény látja
el az önkormányzati vagyonról és az arról való
rendelkezési
jog
gyakorlásáról
szóló
9/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet
módosítására és egységes szerkezetbe foglalására
megalkotott, többször módosított 21/2005. (V. 25.)
Önkormányzati Rendelet szerint.
18. A vagyon feletti rendelkezés:
az ingatlan-bérbeadás a vagyonrendelet 10. §-a, a
rendeltetésszerő
használatot
meghaladó
vagyontárgyak hasznosítása a 12. §-a, a selejtezés
pedig
a
12.
§
(3) bekezdés szerint

Záradék:

A Szociális Gondozási Központ alapító okirata a 190/2009. (V. 28.) számú
Képviselı-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselıtestületének jóváhagyásával 2009. június 1-jén lép hatályba.

Hajdúnánás, 2009. május 28.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı
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ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény neve:

Városi Tüdıgondozó Intézet

2. Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Tulipán u. 35. sz.

3. Mőködési köre:

Hajdúnánás és Hajdúdorog közigazgatási
területe

4. Típus szerinti besorolása:
- a tevékenység jellege alapján :
közszolgáltató
- közszolgáltató szerv fajtája:
közintézmény
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:
önállóan mőködı költségvetési szerv, az
elıirányzatok
feletti
rendelkezési
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel
rendelkezı költségvetési szerv.
Gazdálkodási feladatait a Városi Szakorvosi
Rendelıintézet és Ápolási Intézet látja el. A
munkamegosztás és a felelısségvállalás
rendjét a képviselı-testület által jóváhagyott
szabályozás tartalmazza.
5. Alapítás éve:

1949

6. Alapító szerv neve:

Csohány Jenı Alapítvány

7. Irányító szerv neve, székhelye:

Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

8. Felügyeleti szerv neve, székhelye:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı –testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

9. Jogszabályban meghatározott közfeladata :
Alaptevékenysége:

862200
Szakorvosi járóbeteg-ellátás
TBC-s és egyéb idült tüdıbetegek, valamint
a tüdın kivüli gümıkór megelızése,
felkutatása és gyógyítása

Kiegészítı tevékenysége:
Vállalkozási tevékenysége:

nincs
nincs

10. Költségvetési szerv vezetıjének
kinevezési rendje:

Az intézményvezetıi állást
pályázat útján kell betölteni.

nyilvános
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A vezetıi megbízatást 5 évre a fenntartó
önkormányzat képviselı-testülete adja.
11. Az intézmény képviseletére jogosult:

az igazgató

12. Foglalkoztatottakra vonatkozó

a közalkalmazottak jogállásáról szóló

foglalkoztatási jogviszony:

1992. évi XXXIII. törvény,
a Munka Törvénykönyvérıl szóló
1992. évi XXII. törvény

13. Feladatellátást szolgáló vagyon:
ingatlanok és ingóságok az önkormányzat
tulajdonai, melynek kezelıi jogát az intézmény látja
el az önkormányzati vagyonról és az arról való
rendelkezési
jog
gyakorlásáról
szóló
9/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet
módosítására és egységes szerkezetbe foglalására
megalkotott, többször módosított 21/2005. (V. 25.)
Önkormányzati Rendelet szerint.
14. A vagyon feletti rendelkezés:
az ingatlan-bérbeadás a vagyonrendelet 10. §-a, a
rendeltetésszerő
használatot
meghaladó
vagyontárgyak hasznosítása a 12. §-a, a selejtezés
pedig a 12. § (3) bekezdés szerint
Záradék:

A Városi Tüdıgondozó Intézet alapító okirata a 190/2009. (V. 28) számú
Képviselı-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselıtestületének jóváhagyásával 2009. június 1-jén lép hatályba.

Hajdúnánás, 2009. május 28.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Hajdúnánás,
Rákóczi utcai útburkolat felújítására benyújtandó pályázatról
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzını tájékoztatásul elmondta, hogy az
elıterjesztéssel kapcsolatosan kiosztásra került egy kiegészítés, amelynek részét
képezi egy határozati javaslat.
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Az elıterjesztéssel kapcsolatosan kérdések, észrevételek nem hangzottak el.
(Az ülésre László Sándor képviselı úr megérkezett, így a képviselı-testület ezt
követıen 10 fıvel folytatta tovább a munkáját.)
Dr. Éles András polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát az
elıterjesztés kapcsán kiosztott kiegészítés határozati javaslata I. és II. pontjainak
elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a Hajdúnánás, Rákóczi utcai útburkolat felújítására
benyújtandó pályázatról készült, az ülés megkezdése elıtt kiosztott kiegészítés
határozati javaslatának I. és II. pontjait 10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta
és az alábbi határozatokat hozta:

191/2009. (V. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a bölcsıdék és
közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi
buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételeirıl szóló
8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet alapján a bölcsıdék és közoktatási
intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatására benyújtott
pályázatának eredménytelensége okán a 106/2009. (III. 26.) számú
Képviselı-testületi Határozatát hatályon kívül helyezi.
Felelıs: Határidı: -

192/2009. (V. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati
tulajdonban lévı Hajdúnánás, Rákóczi utcai közút Lórántffy és
Honfoglalás utcák közötti szakaszának (5908/3. hrsz.) bruttó
14.268.300,- Ft becsült költségő burkolat-felújítását határozza el.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja, hogy
a tervezett beruházás megvalósításához részt kíván venni az Észak-Alföldi
Regionális Fejlesztési Tanács által, a települési önkormányzati belterületi
közutak felújításának, korszerősítésének támogatására kiírt pályázaton
(ÉARFT-TEUT2009).
A képviselı-testület a pályázat benyújtásához szükséges saját forrást
7.134.150,- Ft összeggel a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2009. évi
költségvetésérıl szóló 5/2009. (III. 5.) Önkormányzati Rendelet 3. §-ának
(3) bekezdésében megjelölt, „céltartalék fejlesztési pályázatokhoz” címen
elkülönített 15 millió forint összegő keretbıl biztosítja.
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Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról és a határozattal
kapcsolatos további intézkedések megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. június 19.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
(Az ülésre dr. Kiss József képviselı úr megérkezett, így a képviselı-testület ezt
követıen 11 fıvel folytatta tovább a munkáját.)
HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Tégláskert
településrész közvilágítási programjának pályázat útján történı megvalósításáról
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzını tájékoztatásul elmondta, hogy az
elıterjesztéssel kapcsolatosan kiosztásra került egy kiegészítés, amelynek részét
képezi egy határozati javaslat.
Az elıterjesztéssel kapcsolatosan kérdések, észrevételek nem hangzottak el.
Dr. Éles András polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát az
elıterjesztés kapcsán kiosztott kiegészítés határozati javaslatának elfogadása
tárgyában.
A képviselı-testület a Hajdúnánás, Tégláskert településrész közvilágítási
programjának pályázat útján történı megvalósításáról készült, az ülés megkezdése
elıtt kiosztott kiegészítés határozati javaslatát 11 igen szavazattal (egyhangúlag)
elfogadta és az alábbi határozatokat hozta:

193/2009. (V. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Tégláskert
településrész közvilágításának kiépítését határozza el, amelynek becsült
költsége 17.621.250,- Ft.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviselı-testülete kinyilvánítja, hogy a
tervezett beruházás megvalósításához pályázatot kíván benyújtani az
Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által, a helyi önkormányzatok
fejlesztési feladatai – területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati
fejlesztések támogatására kiírt pályázat (ÉARFT-TEKI2009) keretében, a
Tégláskert településrész közbiztonságának és közlekedésbiztonságának
növelése érdekében.
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A képviselı-testület a pályázat benyújtásához szükséges saját forrást
5.000.000,- Ft összeggel a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2009. évi
költségvetésérıl szóló 5/2009. (III. 05.) számú Önkormányzati Rendelet
3/2. számú mellékletében részletezett szakfeladatok közül a közvilágítás
fejlesztésére, 6.500 eFt összegben elkülönített keretbıl biztosítja.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete kijelenti, hogy a
támogatás elnyerése esetén, a támogatásból megvalósuló fejlesztés
vagyontárgyait az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt-nek nem adja át, azt
legalább 5 évig saját költségén mőködteti.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról és a határozattal
kapcsolatos további intézkedések megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. június 19.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

Mivel több napirendi pont megtárgyalására nem került sor, dr. Éles András
polgármester úr megköszönte a testület tagjainak mai munkáját, majd 17,10 órakor
bezárta a képviselı-testület rendkívüli ülését.

kmft.

Dr. Éles András
polgármester

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

