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Határozat tárgya
Az önkormányzati intézmények módosított alapító okiratainak
elfogadása.
A Városi Tüdıgondozó Intézet jogutóddal történı
megszüntetésének elhatározása
A Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézményhez tartozó
intézményeknél a gyermek és felnıtt térítési díjak beszedésének
feladatát a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit
Kft-hez történı rendelése.
A II. Rákóczi Ferenc Általános és Mővészeti Iskola Helyi
Tanterv Alapfokú Mővészetoktatás címő dokumentumának
jóváhagyása.
A III. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetésére dr. Gyorgy
Katalin közremőködése mellett a MED-György Egészségügyi és
Szolgáltató Kft-vel vállalkozói szerzıdés kötése.
1 fı projektmenedzser határozott idejő, közalkalmazotti
jogviszonyban történı alkalmazásának az elhatározása.
A Környezetvédelmi Program felülvizsgálatával kapcsolatosan
további szakértıi árajánlatok megismerését tartja szükségesnek a
testület.
Az Észak-Hajdúsági Ivóvízminıség-javító Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának
módosítása.
Hozzájárulás önkormányzati tulajdonban lévı ingatlanokra
bányaszolgalmi jog bejegyzéséhez.
A Hajdúnánás, Széchenyi krt 57. számú ingatlan
megvásárlásának az elhatározása.
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JEGYZİKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. augusztus
19-én – szerdán – de. 7,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl.
A rendkívüli képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri Hivatal Díszterme
Jelen vannak a rendkívüli képviselı-testületi ülés megkezdésekor: Dr. Éles András
polgármester, Dr. Juhász Endre, Oláh Miklós alpolgármesterek, Dr. Kiss József,
Buczkó József, Kállai Sándor, Tóth Imre, Szabóné Marth Éva, Szólláth Tibor,
Kırösiné Bódi Judit, Balogh Zsigmond képviselık
A rendkívüli képviselı-testületi ülésrıl távol maradtak: Dombi György, Török
István, Boros Miklós, László Sándor és Miltner Attila képviselık
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen vannak: Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı,
Kiss György, a Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Éles Béláné közoktatási és
közmővelıdési intézményi ügyintézı, Jóna Imréné jegyzıkönyvvezetı és Szakál
Attila informatikus
A napirendi pontokhoz meghívottként jelen voltak még:
a 2.) napirendi pont
Berkes Anikó, a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó
tárgyalásánál:
Intézmény vezetıje
a 3.) napirendi pont
tárgyalásánál:

Dancs Ferenc, a II. Rákóczi Ferenc Általános és
Mővészeti Iskola igazgatója

a 4.) napirendi pont
tárgyalásánál:

Dr. Gyorgy Katalin vállalkozó háziorvos
Nagy Attila, néhai Dr. Nagy Imre örököse

A képviselı-testületi ülésen részt vett még Tóth Imre, a Bocskai István Általános
Iskola igazgatója, Varga Lajos, a Hajdúnánási Újság fıszerkesztıje és a Helyi TV egy
munkatársa.
Dr. Éles András polgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy 11 fı képviselı jelenlétével az ülés
határozatképes, azt megnyitotta. Elmondta, annak ellenére, hogy a testület kilenc
napirendi pontot tárgyal, rendkívüli ülést kell tartanunk, ugyanis a Szervezeti és
Mőködési Szabályzat szerint július-augusztus hónapra rendes testületi ülést tervezni
nem lehet.
Javasolta, hogy a képviselı-testület az elızetesen megküldött meghívó szerinti
napirendi pontokat tárgyalja meg.
Megkérdezte, hogy a testület elfogadja-e a napirendi pontokat megtárgyalásra.
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A képviselı-testület a meghívóban szereplı napirendi pontok megtárgyalását 11 igen
szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta az alábbiak
szerint:
Napirendi pontok:
1.) Elıterjesztés az önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
2.) Elıterjesztés a Hajdúnánási Gazdasági
csökkentésére
Elıadó: Dr. Éles András polgármester

Ellátó

Intézmény

létszámának

3.) Elıterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános és Mővészeti Iskola Alapfokú
Mővészeti Oktatás Helyi Tantervének fenntartói jóváhagyására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
4.) Elıterjesztés a III. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetési jogát megszerzı
háziorvossal vállalkozási szerzıdés megkötéséhez
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
5.) Elıterjesztés a TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0072 kódszámú pályázat keretében egy
fı projektmenedzser foglalkoztatására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
6.) Elıterjesztés Hajdúnánás Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Programjának
felülvizsgálatára vonatkozó szakértı megbízására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
7.) Elıterjesztés az Észak-Hajdúsági Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának módosítására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
8.) Elıterjesztés a GeoFlame Kft. (3100 Salgótarján, Alkotmány u. 18. szám)
kérelméhez
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
9.) Elıterjesztés Molnár Jánosné Hajdúnánás, Gábor Áron u. 22. szám alatti lakos
kérelméhez
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
10.) Különfélék
Dr. Éles András polgármester úr ezek után a jegyzıkönyv-hitelesítı személyére kért
javaslatot.
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Szólláth Tibor képviselı úr Tóth Imre képviselıt javasolta jegyzıkönyvhitelesítınek.
Dr. Éles András polgármester úr megkérdezte, hogy a testület egyetért-e a
javaslattal.
A képviselı-testület Tóth Imre képviselıt, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt 9 igen
szavazattal, 2 képviselı (Tóth Imre, Szabóné Marth Éva) nem vett részt a szavazásban
- külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Dr. Éles András polgármester úr az 1.) napirendi pont tárgyalása elıtt megjegyezte,
hogy a testület nem szokott reggel 7,00 órától ülést tartani, de véleménye szerint a
napirendi pontok röviden megtárgyalhatók, ezért nem javasolta az azokban való
sorrend módosítást.

ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az önkormányzati
intézmények alapító okiratainak módosítására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr bevezetıjében elmondta, hogy az elıterjesztés
taglalja a módosítások okát. Külön felhívta a figyelmet az elıterjesztés IV. fejezetére,
amelyben a Városi Tüdıgondozó Intézet körüli anomáliák megszüntetésére is javaslat
került kezdeményezésre. Elmondta, hogy teljesen indokolatlan az, hogy az intézet az
egészségügyi szervezet rendszerén belül különálló legyen. Ennek a különállóságnak
értelme és jelentısége nincs, és költségvetés szempontjából sem elınyös.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Kiss József képviselı úr megkérdezte, hogy az elmondottakon kívül van-e más
érv a két intézet összekapcsolására. Meglátása szerint az alapító okiratok
változtatásával megszőnik néhány magasabb vezetıi beosztás, jól értelmezi-e ezt.
Dr. Éles András polgármester úr válaszában elsısorban elmondta, hogy képviselı úr
nem jól értelmezte a leírtakat, nem szőnnek meg magasabb vezetıi beosztások.
A Tüdıgondozó Intézettel kapcsolatban elmondta, hogy hosszú évek
megmagyarázhatatlan öröksége az, hogy az intézet különálló volt. Szakmai kérdésekbe
nem kívánt belemenni, de anyagi tekintetben elmondta, hogy az egészségügyi
pontozást figyelembe véve nagyon minimális az ott dolgozók keresete. Úgy látja, hogy
nincs annak értelme, hogy formálisan önálló vezetı legyen ott, önálló intézményként
mőködjön.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy mikortól kívánja az
elıterjesztı megszüntetni a Tüdıgondozó Intézet önállóságát, illetve megjegyezte,
hogy az alapító okirat-tervezet még nem tartalmazza az integrációt. Itt érez egy kis
ellentmondást az elhangzottak és az írásos anyag között. Elmondta még, hogy a maga
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részérıl támogatja az integrációt, hiszen koncepcionálisan az a terv, hogy a Városi
Rendelıintézet és a Tüdıgondozó Intézet egy épületbe kerüljön.
Dr. Kiss József képviselı úr elmondta, hogy volt alkalma beszélgetni a Tüdıgondozó
Intézet dolgozóival, akik nehezményezték azt, hogy nagyon sok munka hárul rájuk
azzal, hogy régi típusú készülékkel a foglalkozás-egészségügyi feladatokat is el kell
látniuk, ami nekik nem kötelességük. Ehhez nem kapnak semmilyen külön díjazást. A
Rendelıintézet vezetıjével nem sikerült ebben a tekintetben, ellentételezés
vonatkozásában egyezségre jutni. Ezek után fıorvos asszony kilátásban helyezte, hogy
ha ebben nem történik változás, kénytelen lesz a munkáját máshol folytatni. Tekintve
azt, hogy Hajdúnánáson és környékén a tuberkolózisos betegek száma lendületesen
emelkedik, továbbá azt, hogy foglalkozás-egészségügyi szempontból szerencsés az,
hogy itt van a rendelés, és egyáltalán az, hogy a városban van egy ilyen intézmény,
nem lenne szerencsés, ha elveszítenénk azt. Meglátása szerint nehéz lenne fıorvos
asszony személyét is pótolni 15 év munkaviszony, tapasztalat, szakmai gyakorlat után.
Az elhangzottak miatt a kérdés kezelését egy kicsit kényesnek érzi, s nem biztos
abban, hogy adminisztratív intézkedéssel ez megoldható.
Dr. Éles András polgármester úr véleménye szerint egyrészrıl most itt anyagi
kérdésrıl nincs döntés, másrészrıl pedig, aki menni akar, azt engedni kell. Ez persze
nem ilyen egyszerő, mert a doktornı szakmai munkájáról most itt nem nyilatkozunk,
de ha nyilatkoznánk, az, kedvezı lenne. Az, hogy sokat kell valahol dolgozni, az nem
hatja meg. Az embereknek dolgozniuk kell. Az már kedvezıtlen, hogy tüdıbetegek
száma nı a városban és annak környékén, de ez még nem kritikus, ez ellátható állapot.
Ez a döntés nem a Tüdıgondozó Intézet, a fıorvos asszony, az ott dolgozók ellen, az
elvégzendı munka növelésére van, ez csak egy adminisztratív döntés. Képviselı úr
észrevételében elhangzottak nem konkrétan a döntéshez kapcsolódóak, hanem
problémákat tartalmaznak, de azt nem a jelen elıterjesztés oldja meg.
Ezek után megadta a szót Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı asszonynak.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı asszony köszöntötte a képviselı-testület tagjait.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr felé válaszában elmondta, hogy a határozati
javaslat IV/2. része azért nem tartalmaz határidıt, mert az elıterjesztésben tételesen,
sorban le van írva, hogy milyen intézkedéseket kell még tenni a testületnek azért, hogy
a Tüdıgondozó Intézet nem valós, de papírforma szerinti önállósága megszőnjön és a
Rendelıintézet része legyen. Ehhez 45 napos határidıvel kell az eljárást lefolytatni,
hasonlóan más intézmények átszervezéséhez. Ha a 45 napot szigorúan számoljuk,
akkor az október elsı napjaiban lenne. Azért maradt kipontozva a határozati javaslat
ezen része, mert lehet így az október l5-e, november l-je vagy a költségvetési év
kezdete január 1. Véleménye szerint az lenne a jó, ha a költségvetési idıszak elıtt
történne, így javaslata 2009. november 1. volt.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony elmondta, hogy alaposabban az oktatási
intézmények alapító okiratait nézte át. Arra hívta fel a figyelmet, hogy van egy terület,
mégpedig az, hogyha egy szakértıi véleményben az fogalmazódik meg az enyhe
mentális retardációnál, hogy integrált képzésben kell a gyermeknek részt vennie, akkor
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azt nem tudjuk az alapító okirat szerint megoldani. Azért veti ezt fel, mert most van
egy konkrét eset, a szakértıi bizottság véleményében az integráció szerepel. Ezt a
területet nem találta, kérdése, hogy ennek a problémája hogyan oldódhat meg.
Dr. Éles András polgármester úr a kérdés megválaszolására felkérte Éles Bélánét, a
Polgármesteri Hivatal ügyintézıjét.
Éles Béláné ügyintézı köszöntötte a képviselı-testület tagjait. Hozzászólásában
elmondta, hogy a közoktatási törvény szerint a sajátos nevelési igényő tanulók
lehetnek SNI A-sok, illetve SNI B-sek. Az intézmények alapító okiratai teljesen
részletesen tartalmazzák, hogy az intézmények milyen tanulókat vehetnek fel: a
szakértıi és rehabilitációs bizottság véleménye szerint integráltan nevelhetı, oktatható
sajátos nevelési igényő tanulók kívül többek között azokat, akik a közoktatási törvény
121. § (1) bekezdése szerint „a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének
organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd…”. Ha az
enyhe mentális retardáció a szakértıi vélemény alapján ebbe belefér, akkor felvehetı a
tanuló. Az alapító okirat módosítása elıtt elızetesen egyeztetett az
intézményvezetıkkel, az intézménybe járó sajátos nevelési igényő tanulókra
vonatkozóan. Az értelmi fogyatékos tanulók fejlesztéséhez gyógypedagógus
szükséges, amellyel az általános iskoláink nem rendelkeznek.
Dr. Éles András polgármester összefoglalva az elhangzottakat elmondta, hogy az
integrált képzésbe az alapító okirat szerint az itt elhangzott besorolásba beletartoznak
azok a gyereket, akiket nem szegregáltan kell oktatni, de ilyen szakértıi véleménnyel
érkeznek, tehát azok beletartozhatnak ebbe a képzési formába.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony megjegyezte, hogy valószínő az zavarta meg,
hogy az alapító okiratban az a), b) változat elıtt szerepel a felsorolás.
Éles Béláné ügyintézı elmondta, hogy az általános iskolák alapító okirataiban az
integráltan nevelhetı sajátos nevelési igényő tanulók fogyatékosság típusai között
szerepel az enyhe testi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, beszédfogyatékos,
valamint a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza
vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı. Az értelmi fogyatékosság nem
szerepel az iskolák alapító okirataiban. A Hajdúnánási Óvoda alapító okiratába került
be az enyhe értelmi fogyatékosság, mivel az óvodába jár egy integráltan nevelhetı
Down-syndrómás gyermek. Ha ez a gyermek eléri az iskoláskort, akkor az általános
iskolák alapító okiratainak módosítása is szükségessé válik, és a tanuló fejlesztéséhez
gyógypedagógust kell biztosítani.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr javasolta az elmondottak alapján, hogy 2009.
november 1. napját tőzzük ki a Tüdıgondozó Intézet integrációjának céldátumául.
Kérte megfontolásra azt, hogy a jelenleg elıterjesztett Városi Rendelıintézet alapító
okiratának módosítását vegyük le a napirendi pontok közül, illetve megkérdezte, hogy
van-e más ok, hogy most módosítsuk.

842

Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı asszony Dr. Juhász Endre alpolgármester úr felé
válaszában elmondta, hogy speciális oka vannak, hogy az alapító okiratok módosítását
ma el kell fogadni. A Magyar Államkincstár az alapító okiratok átvizsgálása után
észrevételeket tett. Az ezt tartalmazó levelek az elıterjesztéshez csatolásra kerültek.
Az Államkincstár a módosítások átvezetésének határidejét 2009. szeptember l-i
határidıben állapította meg. Ezért is került elsısorban a mai napra a képviselı-testületi
ülés összehívása. Az elhangzottak miatt nem történhet meg az, hogy a Városi
Rendelıintézet alapító okirata a módosításból kimaradjon, az meg végképp nem
lehetséges, hogy a Tüdıgondozót olyan módon jelezzük, ahogyan a testület 2009.
november 1-tıl módosítani fogja. A határozati javaslat is úgy fogalmaz, hogy a
testületnek egy elızetes döntést kell hoznia, hogy a jogszabályban elıírt folyamat
elinduljon.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Dr. Éles András polgármester úr ismertette a szavazás menetét, amely szerint a
határozati javaslat alapján egyenként fog történni a szavazás az intézmények alapító
okiratáról és a Városi Tüdıgondozó Intézet átszervezésének napját 2009. november
1. napjában jelöli meg.
A képviselı-testület az önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítására
készült elıterjesztés határozati javaslatát a Makláry Lajos Általános Iskola,
Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálatra
vonatkozóan 11 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület az önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítására
készült elıterjesztés határozati javaslatát a II. Rákóczi Ferenc Általános és Mővészeti
Iskolára vonatkozóan 10 igen szavazattal, 1 képviselı (Dr. Juhász Endre) nem vett
részt a szavazásban elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület az önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítására
készült elıterjesztés határozati javaslatát a Barcsa János Általános Iskolára
vonatkozóan 11 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület az önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítására
készült elıterjesztés határozati javaslatát a Bocskai István Általános Iskolára
vonatkozóan 11 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület az önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítására
készült elıterjesztés határozati javaslatát a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium,
Szakközép-, Szakképzı és Általános Iskola, Kollégiumra vonatkozóan 11 igen
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
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A képviselı-testület az önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítására
készült elıterjesztés határozati javaslatát a Hajdúnánási Óvodára vonatkozóan 11 igen
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület az önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítására
készült elıterjesztés határozati javaslatát a Városi Bölcsıdére vonatkozóan 11 igen
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület az önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítására
készült elıterjesztés határozati javaslatát a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálatra
vonatkozóan 11 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület az önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítására
készült elıterjesztés határozati javaslatát a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézményre
vonatkozóan 10 igen szavazattal, 1 képviselı (Buczkó József) nem vett részt a
szavazásban elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület az önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítására
készült elıterjesztés határozati javaslatát a Móricz Pál Városi Könyvtár és
Helytörténeti Győjteményre vonatkozóan 10 igen szavazattal, 1 képviselı (Dr. Éles
András) nem vett részt a szavazásban elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A közbensı szavazások közben Dr. Éles András polgármester úr megadta a szót
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı asszonynak, mivel jelezte, hogy szót kér.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı asszony felhívta a képviselı-testület tagjainak
figyelmét, hogy a Kéky Lajos Városi Mővelıdési Központ és a Móricz Pál Városi
Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény esetében a vezetıi kinevezésnél alternatíva van
megjelölve. Minden más vonatkozásban a jogszabályban konkrétan meg van határozva
az, hogy határozott, határozatlan idıre és mennyi idıtartamra nevezhetı ki a vezetı. A
két intézmény esetében viszont nem. Az eddigi gyakorlat szerint minden olyan
intézményben, ahol a jogszabály nem ír elı határozatlan idıt, határozott idıre nevezte
ki az intézményvezetıket a testület. Mivel azonban a jogszabályban a lehetıség adott
így határozott és határozatlan alternatívaként van megjelölve ennek a két
intézménynek a 14.), illetve a 15.) pontja a kinevezésre vonatkozóan. Ez
elhangzottakról testületi döntés szükséges. Elmondta még, hogy eddig is határozott
volt ugyan az idıtartam, de mivel teljes körő volt az áttekintés, ezért úgy gondolta,
hogy így a korrekt a jogszabályi tájékoztatással együtt ez az alternatíva ismertetése.
Dr. Éles András polgármester úr az elhangzottak alapján az eddigi gyakorlat szerinti
határozott idıtartamú kinevezést is feltette szavazásra.
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A képviselı-testület az önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítására
készült elıterjesztés határozati javaslatát - figyelembe véve a határozott idıtartamú
kinevezést is - a Kéky Lajos Városi Mővelıdési Központra vonatkozóan 10 igen
szavazattal, 1 képviselı (Kállai Sándor) nem vett részt a szavazásban elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület az önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítására
készült elıterjesztés határozati javaslatát a Móricz Pál Városi Könyvtár és
Helytörténeti Győjteményre vonatkozóan - figyelemmel a határozott idıtartalmú
kinevezésre - 11 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület az önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítására
készült elıterjesztés határozati javaslatát a Városi Szakorvosi Rendelıintézet és
Ápolási Intézetre vonatkozóan 11 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület az önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítására
készült elıterjesztés határozati javaslatát a Szociális Gondozási Központra
vonatkozóan 11 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület az önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítására
készült elıterjesztés határozati javaslatát a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalára vonatkozóan11 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület az önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítására
készült elıterjesztés határozati javaslatát a Hivatásos Önkormányzati
Tőzoltóparancsnokságra vonatkozóan 11 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselı-testület az alábbi határozatot hozta:

240/2009. (VIII. 19.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete
- 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,
- a Bocskai István Általános Iskola,
- a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és
Általános Iskola, Kollégium,
- a Hajdúnánási Óvoda,
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a Városi Bölcsıde,
a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat,
a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény,
a Kéky Lajos Városi Mővelıdési Központ,
a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény,
a Városi Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási Intézet,
a Szociális Gondozási Központ,
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
és a Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóparancsnokság Hajdúnánás

módosított alapító okiratait a melléklet szerint elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a módosított alapító okiratokat a Magyar
Államkincstár
Észak-alföldi Regionális Igazgatóságához nyújtsa be és az
intézményvezetıket értesítse.
Felelıs:
Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. augusztus 25.

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
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
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a
képviselı-testület
szabályozás tartalmazza.
Az intézmény típusa:

Tagozat megnevezése:

által

jóváhagyott

általános iskola, középiskola, alapfokú
mővészetoktatási
intézmény,
pedagógiai
szakszolgálat
-

6. Jogszabályban meghatározott közfeladata: általános iskolai, középiskolai nevelésoktatás, alapfokú mővészetoktatás,
nevelési
tanácsadás,
logopédiai
szolgáltatás, gyógytestnevelés
7. Alapvetı szakágazat száma, megnevezése: 852010 Alapfokú oktatás
Alaptevékenység:

Törvényben és a nevelési programjában meghatározott
keretek között:
- iskoláskorú gyermekek nevelése és oktatása 1-8.
évfolyamig az értékközvetítı és képességfejlesztı
program alapján
- Sajátos nevelési igényő tanulók integrált iskolai
nevelése-oktatása a tanulási képességet vizsgáló
szakértıi és rehabilitációs bizottság véleménye alapján.
A fogyatékosság típusa szerint: -enyhe testi fogyatékos,
érzékszervi
fogyatékos
hallássérült,
beszédfogyatékos, - a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 121. § (1) bekezdés 29. pontja alapján:
a) 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
- A beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel,
magatartási rendellenességgel küzdı tanulók integrált
nevelése-oktatása a tanulási képességet vizsgáló
szakértıi és rehabilitációs bizottság véleménye vagy a
nevelési tanácsadó véleménye alapján.
- számítógép-kezelıi alapképzés
- emelt szintő ének-zene oktatás a nyolcadik évfolyamig
- iskoláskorú gyermekek alapfokú zenei, báb- és
táncmővészeti oktatása
- 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, tanuló-szobai ellátása
- iskolai könyvtár mőködtetése
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-

intézményi vagyon mőködtetése

2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése: 801214 Általános iskolai nappali rendszerő nevelés,
oktatás
801225 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali
rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása
801313 Alapfokú mővészet-oktatás
802144 Nappali rendszerő gimnáziumi nevelés, oktatás
805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás
(szorgalmi idıben)
751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi
társulások elszámolásai
805212 Pedagógiai szakszolgálat
2010. január 1-jétıl alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése: 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényő általános iskolai
tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása
(1-4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényő általános iskolai
tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása
(5-8. évfolyam)
852031 Alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti
ágban
853111 Nappali rendszerő gimnáziumi oktatás
(9-12/13)
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényő tanulók napközi
otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényő tanulók általános
iskolai tanulószobai nevelése
841901 Önkormányzatok és többcélú kistérségi
társulások elszámolásai
Kiegészítı tevékenység:
2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése:
805915 Oktatási célok és egyéb feladatok
2010. január 1-tıl alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése:
856099 Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység
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Kisegítı tevékenység:
A kisegítı tevékenységek arányának felsı határa a költségvetési fıösszeg 10 %-a.
2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése:
701015 Saját és bérelt ingatlan hasznosítás
2010. január 1-tıl alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése:
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása
Vállalkozási tevékenység:
7.

nincs

Az intézménybe felvehetı maximális
tanulólétszám:
1-12. évfolyam:
Indítható iskolai tanulócsoportok
száma:
Napközi otthoni csoportok száma:
Tanulószobai csoportok száma:

437 fı
15 csoport
7 csoport
2 csoport

Alapfokú mővészetoktatás
Felvehetı maximális tanulói létszám:
Zenemővészet:
176 fı
8. Iskolai évfolyamok száma:
-

-

9. Mőködési köre:

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

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

10.
11.
12.

Alapítás éve:
Alapító szerv neve:
Fenntartó szerv neve és címe:

1656.
Református Egyház
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

13.

Irányító szerv neve, székhelye:

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

14.

Felügyeleti szerv neve, székhelye:

Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.
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15.

Költségvetési szerv vezetıjének
kinevezési rendje:

16.

Az intézmény képviseletére jogosult:

17.

Foglalkoztatottakra vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony:

18.

19.

19.

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

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

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
(a továbbiakban: Vagyonrendelet) szerint.

A vagyon feletti rendelkezés joga:

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

Az ingatlanok címe és
helyrajzi száma:

Záradék:

- 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)

A Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okirata a 240/2009. (VIII. 19.)
számú Képviselı-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének jóváhagyásával 2009. szeptember 1-jén lép hatályba.
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Hajdúnánás, 2009. augusztus 19.
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.
Az intézmény típusa:

általános iskola, alapfokú mővészetoktatási
intézmény
-

Tagozat megnevezése:
5. Jogszabályban meghatározott
alapfokú mővészetoktatás

közfeladata:

általános

iskolai

nevelés-oktatás,

6. Alapvetı szakágazat száma, megnevezése : 852010 Alapfokú oktatás
Alaptevékenység:

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
- Sajátos nevelési igényő tanulók integrált iskolai neveléseoktatása a tanulási képességet vizsgáló szakértıi és
rehabilitációs
bizottság
véleménye
alapján.
A
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fogyatékosság típusa szerint: - enyhe testi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallássérült, - beszédfogyatékos,
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. §
(1) bekezdés 29. pontja alapján:
a) 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
- A beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel,
magatartási rendellenességgel küzdı tanulók integrált
nevelése-oktatása a tanulási képességet vizsgáló
szakértıi és rehabilitációs bizottság véleménye vagy a
nevelési tanácsadó véleménye alapján.
- alapfokú mővészetoktatás, képzı- és iparmővészet,
média mővészeti ágakon, grafika, festészet, fotó, videó
tanszakokon
- háztartástechnika oktatása az ötödik évfolyamtól
- kiemelt egészségnevelési és gyermeksport nevelési
program
- alkotóképességet fejlesztı és hagyomány-ırzı nevelési
program
- iskolai tanulók napközi otthoni tanulószobai ellátása
- gyermek, tanuló felügyelet
- iskolai könyvtár mőködtetése
2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése: 801214 Általános iskolai nappali rendszerő nevelés,
oktatás
801225 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali
rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása
801313 Alapfokú mővészet-oktatás
805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás
(szorgalmi idıben)
751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi
társulások elszámolásai
2010. január 1-jétıl alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése :
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényő általános iskolai
tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása
(1-4. évfolyam)
852021 általános iskolai tanulók nappali rendszerő
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
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852022 sajátos nevelési igényő általános iskolai
tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása
(5-8. évfolyam)
852032 Alapfokú
mővészetoktatás
képzıés
iparmővészeti, táncmővészeti, szín- és
bábmővészeti ágban
855911 általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni
nevelése
855914 általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 sajátos nevelési igényő tanulók általános
iskolai tanulószobai nevelése
841901 önkormányzatok és többcélú kistérségi
társulások elszámolásai
Kiegészítı tevékenység:
2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése:
805915 Oktatási célok és egyéb feladatok
2010. január 1-tıl alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése:
856099 Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység
Kisegítı tevékenység:
A kisegítı tevékenységek arányának felsı határa a költségvetési fıösszeg 10 %-a.
2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése:
701015 Saját és bérelt ingatlan hasznosítás
2010. január 1-tıl alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése:
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása
Vállalkozási tevékenység :

nincs

7. Az intézménybe felvehetı
maximális tanulólétszám:
Indítható iskolai tanulócsoportok száma:
Napközi otthoni tanulócsoportok száma:
Tanulószobai csoportok száma:
Alapfokú mővészetoktatás
Felvehetı maximális tanulói létszám:
Képzı-iparmővészet ág:
Grafika-festészet tanszak:
Indítható csoportok száma:

általános iskolában 396 fı
14 csoport
6 csoport
4 csoport

100 fı
5

8. Iskolai évfolyamok száma:

az iskolának nyolc évfolyama van

9.

Hajdúnánás város közigazgatási területe

Mőködési köre:
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10.

Alapítás éve:

1656.

11.
12.

Alapító szerv neve:
Fenntartó szerv neve és címe:

Református Egyház
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

13.

Irányító szerv neve, székhelye:

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

14.

Felügyeleti szerv neve, székhelye:

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

15.

Költségvetési szerv vezetıjének
kinevezési rendje:

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

16.

Az intézmény képviseletére jogosult: az igazgató

17.

Foglalkoztatottakra vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony:

-

18.

19.

18.

Képviselı-

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

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 (a továbbiakban:
Vagyonrendelet) szerint.

A vagyon feletti rendelkezés joga:

az ingatlan-bérbeadás 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, Óvoda u. 2-10. sz.
4946. hrsz (alapterülete: 9447 m2)

Záradék:

A II. Rákóczi Ferenc Általános és Mővészeti Iskola alapító okirata a 240/2009.
(VIII. 19.) számú Képviselı-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Képviselı-testületének jóváhagyásával 2009. szeptember 1-jén lép
hatályba.
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Hajdúnánás, 2009. augusztus 19.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

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
által
jóváhagyott
a
képviselı-testület
szabályozás tartalmazza.
Az intézmény típusa:
Tagozat megnevezése:

általános iskola
-

5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: általános iskolai nevelés-oktatás.
6. Alapvetı szakágazat száma, megnevezése: 852010 Alapfokú oktatás
Alaptevékenység:
Törvényben és a nevelési programjában meghatározott
keretek között:
- iskoláskorúak általános iskolai nevelése-oktatása 1-8.
évfolyamon
- emelt szintő informatika oktatása 7-8. évfolyamon
- idegen nyelv oktatása az elsı évfolyamtól
- Sajátos nevelési igényő tanulók integrált iskolai neveléseoktatása a tanulási képességet vizsgáló szakértıi és
rehabilitációs bizottság véleménye alapján. A fogyatékosság
típusa szerint: -enyhe testi fogyatékos, -érzékszervi
fogyatékos - hallássérült, - beszédfogyatékos, - a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § (1)
bekezdés 29. pontja szerint:
a) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének
organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos
rendellenességével küzd
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-

-

b) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének
organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos
rendellenességével küzd
A beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási
rendellenességgel küzdı tanulók integrált nevelése-oktatása
a tanulási képességet vizsgáló szakértıi és rehabilitációs
bizottság véleménye vagy a nevelési tanácsadó véleménye
alapján.
iskolai tanulók napközi otthoni és tanulószobai ellátása
iskola sportkör mőködtetése
iskolai könyvtár mőködtetése.

2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése: 801214 Általános iskolai nappali rendszerő nevelés,
oktatás
801225 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali
rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása
805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás
(szorgalmi idıben)
751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi
társulások elszámolásai
2010. január 1-jétıl alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése: 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő
nevelése, oktatása ( 1-4. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényő általános iskolai
tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása
(1-4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényő általános iskolai
tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása
(5-8. évfolyam)
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényő tanulók napközi
otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényő tanulók általános
iskolai tanulószobai nevelése
841901 Önkormányzatok és többcélú kistérségi
társulások elszámolásai
Kiegészítı tevékenység:
2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése:
805915 Oktatási célok és egyéb feladatok
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2010. január 1-tıl alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése:
856099 Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység
Kisegítı tevékenység:
A kisegítı tevékenységek arányának felsı határa a költségvetési fıösszeg 10 %-a.
2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése:
701015 Saját és bérelt ingatlan hasznosítás
2010. január 1-tıl alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése:
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása
Vállalkozási tevékenység:

nincs

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

448 fı
16 csoport
6 csoport
2 csoport

8. Iskolai évfolyamok száma:

az iskolának nyolc évfolyama van

9. Mőködési köre:

Hajdúnánás város közigazgatási területe

10.

Alapítás éve:

1959.

11.

Alapító szerv neve:

Hajdúnánás
Bizottsága

12.

Fenntartó szerv neve és címe:

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

13.

Irányító szerv neve, székhelye:

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

14.

Felügyeleti szerv neve, székhelye:

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

15.

Költségvetési szerv vezetıjének
kinevezési rendje:

Városi

Tanács

Végrehajtó

önálló
jogi
személyként
mőködı
költségvetési szerv, magasabb vezetıje az
igazgató,
akit
a
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat Képviselı-testülete határozott
idıre - 5 vagy 10 évre - nevez ki nyilvános
pályázat útján
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16.
17.

18.

Az intézmény képviseletére jogosult:
Foglalkoztatottakra vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony:

az igazgató

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

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
(a továbbiakban: Vagyonrendelet) szerint.

19.

A vagyon feletti rendelkezés joga:

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

20.

Az ingatlan címe és helyrajzi száma:

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

Záradék: A Barcsa János Általános Iskola alapító okirata a 240/2009. (VIII. 19.) számú
Képviselı-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselıtestületének jóváhagyásával 2009. szeptember 1-jén lép hatályba.
Hajdúnánás, 2009. augusztus 19.
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
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szempontjából teljes
költségvetési szerv.

jogkörrel

rendelkezı

Gazdálkodási feladatait a Hajdúnánási
Gazdasági Ellátó Intézmény látja el. A
munkamegosztás és a felelısségvállalás rendjét
a
képviselı-testület
által
jóváhagyott
szabályozás tartalmazza.
Az intézmény típusa:
Tagozat megnevezése:

általános iskola
-

5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: általános iskolai nevelés-oktatás
6. Alapvetı szakágazat száma, megnevezése : 852010 Alapfokú oktatás
Alaptevékenység:

Törvényben és a nevelési programjában meghatározott
keretek között:
- iskoláskorúak általános iskolai nevelése-oktatása 1-8.
évfolyamon
- 1. évfolyamtól idegen nyelv oktatása
- emeltszintő angol és német nyelvoktatás 3-8. évfolyamon
- Sajátos nevelési igényő tanulók integrált iskolai neveléseoktatása a tanulási képességet vizsgáló szakértıi és
rehabilitációs
bizottság
véleménye
alapján.
A
fogyatékosság típusa szerint: - enyhe testi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallássérült, - beszédfogyatékos,
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. §
(1) bekezdés 29. pontja alapján:
a) 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
- A beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel,
magatartási rendellenességgel küzdı tanulók integrált
nevelése-oktatása a tanulási képességet vizsgáló szakértıi
és rehabilitációs bizottság véleménye alapján.
- iskolai tanulók napközi otthoni és tanulószobai ellátása,
- gyermek, tanuló felügyelet
- iskolai sport mőködtetése (diáksport egyesületi formában)
- gyakorlókert mőködtetése
- iskolai könyvtár mőködtetése

2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése: 801214
801225

Általános iskolai nappali rendszerő nevelés,
oktatás
Sajátos nevelési igényő tanulók nappali
rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása
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805113
751922

Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás
(szorgalmi idıben)
Önkormányzatok és többcélú kistérségi
társulások elszámolásai

2010. január 1-jétıl alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése: 852011
852012

852021
852022

855911
855912
855914
855915
841901

Általános iskolai tanulók nappali rendszerő
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
Sajátos nevelési igényő általános iskolai
tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása
(1-4. évfolyam)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerő
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
Sajátos nevelési igényő általános iskolai
tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása
(5-8. évfolyam)
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Sajátos nevelési igényő tanulók napközi
otthoni nevelése
Általános iskolai tanulószobai nevelés
Sajátos nevelési igényő tanulók általános
iskolai tanulószobai nevelése
Önkormányzatok és többcélú kistérségi
társulások elszámolásai

Kiegészítı tevékenység:
2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése:
805915

Oktatási célok és egyéb feladatok

2010. január 1-tıl alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése:
856099

Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység

Kisegítı tevékenység:
A kisegítı tevékenységek arányának felsı határa a költségvetési fıösszeg 10 %-a.
2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése:
701015

Saját és bérelt ingatlan hasznosítás

2010. január 1-tıl alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése:
682002

Nem lakóingatlan bérbeadása
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Vállalkozási tevékenység:

nincs

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

284 fı
10 csoport
6 csoport
1 csoport

7.

Iskolai évfolyamok száma:

az iskolának nyolc évfolyama van

8.

Mőködési köre:

Hajdúnánás város közigazgatási területe

9.

Alapítás éve:

1976.

11.

Alapító szerv neve:

Hajdúnánás
Bizottsága

12.

Fenntartó szerv neve és címe:

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

13.

Irányító szerv neve, székhelye:

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

14.

Felügyeleti szerv neve, székhelye:

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

15.

Költségvetési szerv vezetıjének
kinevezési rendje:

6.

16.

Az intézmény képviseletére jogosult:

17.

Foglalkoztatottakra vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony:

18.

Feladat ellátást szolgáló vagyon:

Városi

Tanács

Végrehajtó

önálló
jogi
személyként
mőködı
költségvetési szerv, magasabb vezetıje az
igazgató,
akit
a
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat Képviselı-testülete határozott
idıre - 5 vagy 10 évre - nevez ki nyilvános
pályázat útján
az igazgató
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény,
- a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi
XXII. törvény
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
(a továbbiakban: Vagyonrendelet) szerint.
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19.

A vagyon feletti rendelkezés joga:

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

18.

Az ingatlan címe és helyrajzi száma:

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

Záradék:

A Bocskai István Általános Iskola alapító okirata a 240/2009. (VIII. 19.) számú
Képviselı-testületi
Határozattal,
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testületének jóváhagyásával 2009. szeptember 1-jén lép hatályba.

Hajdúnánás, 2009. augusztus 19.
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
4.5. Csiha Gyızı Tagintézmény „B” épület
5. Típus szerinti besorolása:
- a tevékenység jellege alapján :
- közszolgáltató szerv fajtája:
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:
Az intézmény típusa:

Tagozat megnevezése:

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

összetett
iskola
(általános
iskola,
szakiskola, gimnázium, szakközépiskola,
kollégium)
-
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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
Szakközépiskola
általános mőveltséget megalapozó 9-12., illetve 9-13.
évfolyamon szakképzı 13-14-15. évfolyamon
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: általános iskolai, középiskolai, szakiskolai
nevelés és oktatás, felnıttoktatás, kollégiumi ellátás
Alapvetı szakágazat száma, megnevezése: 853100 Általános középfokú oktatás
2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatok:
Szakfeladat száma, megnevezése :
551315 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés
511326 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos
nevelési igényő tanulók számára
552334 Kollégiumi intézményi közétkeztetés
801214 Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás
801225 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő
általános iskola nevelése, oktatása
802144 Nappali rendszerő gimnáziumi nevelés, oktatás
802177 Nappali rendszerő szakközépiskolai nevelés, oktatás
802199 Szakközépiskolai felnıttoktatás
802214 Nappali rendszerő szakiskolai nevelés, oktatás
802225 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő
szakiskolai nevelése, oktatása
802241 Nappali rendszerő szakképesítés megszerzésére
felkészítı iskolai oktatás
802252 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő,
szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatás
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802263 Szakképesítés
megszerzésére
felkészítı
iskolarendszerő
felnıttoktatás
805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi
idıben)
924014 Sportintézménye, sportlétesítmények mőködtetése
751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
Kisegítı tevékenység:
701015 Saját és bérelt ingatlan hasznosítás
A kisegítı tevékenységek arányának felsı határa a költségvetési fıösszeg 10 %-a.
Kiegészítı tevékenység:
804028 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
552411 Munkahelyi vendéglátás
805915 Oktatási célok és egyéb feladatok
2010. január 1-tıl alkalmazandó szakfeladatok:
Szakfeladat száma, megnevezése:
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók
számára
559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
852012 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók
nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam )
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése,
oktatása (5-8. évfolyamon )
852022 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók
nappali rendszerő nevelése, oktatás (5-8. évfolyam)
853111 Nappali rendszerő gimnáziumi oktatás (9-12/13.
évfolyam )
853121 Nappali rendszerő szakközépiskolai oktatás (9-12/13évfolyam)
853124 Szakközép-iskolai felnıttoktatás (9-12/13. évfolyam)
853131 Nappali rendszerő szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam
853132 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő
szakiskolai oktatása ( 9-10. évfolyam)
853134 Nappali rendszerő szakiskolai felzárkóztató oktatás
(9-10. évfolyam )
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali
rendszerő szakmai elméleti oktatás a szakképzési
évfolyamokon
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853212 Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés
megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai
elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali
rendszerő szakmai gyakorlati oktatása szakképzési
évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés
megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai
gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni
nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai
tanulószobai nevelése
855921 Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı tanulók
kollégiumi, externátusi nevelése
855922 Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı sajátos
nevelési igényő tanulók kollégiumi, externátusi
nevelése
841901 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
931102 Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése
Kisegítı tevékenység:
682002 Nem lakóingatlan bérbeadás
A kisegítı tevékenységek arányának felsı határa a költségvetési fıösszeg 10 %-a.
Kiegészítı tevékenység:
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
856099 Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység
562914 Munkahelyi étkeztetés
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.
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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
• 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:
- mőszaki szakterület: gépészet, informatika, építészet,
könnyőipar, faipar, közlekedés szakmacsoport,
- agrár szakterület: mezıgazdaság szakmacsoport
megalapozó
iskolarendszerő
általános
mőveltséget
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

54 5442 02
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•

informatika szakmacsoport
gazdasági informatikus I.
rendszer informatikus

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
•

•
•
•
•

•

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
31 5233 06
hegesztı
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•

•
•

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
33 6280 01
mezıgazdasági gépész
kerti munkás
21 6207 04

•

Tanmőhelyi oktatás
- iskolai tanmőhelyben: asztalos, épületburkoló, hegesztı,
kımőves, nıiruha-készítı, szobafestı-mázoló, tapétázó,
fémipari alapképzı, forgácsoló
- bérelt tanmőhelyben: karosszérialakatos, autószerelı

Új OKJ szerint:
• Gépészet szakmacsoport
vízvezeték- és vízkészülék szerelı 31 582 09 0010 31 04
központi 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
burkoló
festı, mázoló és tapétázó
kımőves

33 582 01 1000 00 00
33 582 03 1000 00 00
33 582 04 1000 00 00
31 582 15 1000 00 00

•

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

•

Könnyőipari szakmacsoport
férfiszabó
nıi szabó

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

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
biztonsági ır
31 861 01 1000 00 00
takarító
31 814 01 0000 00 00
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 egyesületi formában)
- iskolai könyvtár mőködtetése
- intézményi vagyon hasznosítása
Kiegészítı tevékenység:

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

Vállalkozási tevékenység: nincs
7. Az intézménybe felvehetı
maximális tanulólétszám:

gimnázium és szakközép-, szakképzı és
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általános iskola
diákotthon
Indítható iskolai tanulócsoportok száma:
- ebbıl sajátos nevelési igényő tanulók csoportja:
Napközi otthoni csoportok száma:
Kollégiumi csoportok száma:

1720 fı
83 fı
56 csoport,
4 csoport
2 csoport
3 csoport

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

Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye közigazgatási területe

10.1. Alapítási éve:
10.2. Alapítás éve:

Kırösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola,
Kollégium – 1656
Csiha Gyızı Általános, Közép- és Szakképzı Iskola – 1968

11.1. Alapító szerv neve:
11.2. Alapító szerv neve:

Református Egyház
Munkaügyi Minisztérium

12. Fenntartó szerv neve és címe: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
13. 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 meghatározott pályázat útján,
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete
határozott idıre nevezi ki

15. Az intézmény képviseletére
jogosult:
az igazgató
16.

Foglalkoztatottakra vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony:

17. Feladat ellátást szolgáló vagyon:

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény,
- a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi
XII. törvény
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 (a továbbiakban:
Vagyonrendelet) szerint.
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18. A vagyon feletti rendelkezés joga:

az ingatlan-bérbeadás a 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: 372723000
20. Az ingatlanok címe és
helyrajzi száma:

Záradék:

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

A Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és Általános
Iskola, Kollégium Alapító Okirata a 240/2009. (VIII. 19.) számú Képviselıtestületi Határozattal, Hajdúnánás város Önkormányzat Képviselı-testületének
jóváhagyásával 2009. szeptember 1-jén lép hatályba.

Hajdúnánás, 2009. augusztus 19.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

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.
4080 Hajdúnánás, Iskola u. 10. szám

5. Típus szerinti besorolása:
- a tevékenység jellege alapján :
közszolgáltató
- közszolgáltató szerv fajtája:
közintézmény
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:
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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.
Az intézmény típusa:

óvoda

6. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

gyermekek óvodai nevelésének ellátása

Alapvetı szakágazat száma, megnevezése:

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
Sajátos nevelési igényő gyermekek integrált
iskolai nevelése-oktatása a tanulási képességet
vizsgáló szakértıi és rehabilitációs bizottság
véleménye alapján.
A fogyatékosság típusa szerint:
- enyhe testi fogyatékos,
- érzékszervi fogyatékos - hallássérült,
- beszédfogyatékos,
- enyhe értelmi fogyatékos,
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 121. § (1) bekezdés 29. pontja alapján:
a) 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
A beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel,
magatartási
rendellenességgel
küzdı
gyermekek integrált nevelése-oktatása a
tanulási képességet vizsgáló szakértıi és
rehabilitációs bizottság véleménye vagy a
nevelési tanácsadó véleménye alapján.
- intézményi étkeztetés
- környezeti nevelés
- környezetvédelemre nevelés
- korai idegen nyelv oktatása
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-

-

játékos informatika oktatása
testnevelés differenciált fejlesztési programmal
alkotóképesség fejlesztése,
tehetséggondozás, gyermektorna,
gyermektánc
intézményi vagyon mőködtetése
gyermek felügyelet

2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése:
801115 óvodai nevelés
801126 sajátos nevelési igényő gyermekek
óvodai nevelése
751922 önkormányzatok
és
többcélú
kistérségi társulások elszámolásai
2010. január 1-jétıl alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése:
851011 óvodai nevelés ellátás
851012 sajátos nevelési igényő gyermekek
óvodai nevelése, ellátása
841901 önkormányzatok
és
többcélú
kistérségi társulások elszámolásai
Kisegítı tevékenység:
A kisegítı tevékenységek arányának felsı határa a költségvetési fıösszeg 10 %-a.
2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése:
701015 Saját és bérelt ingatlan hasznosítás
2010. január 1-tıl alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése:
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása
Vállalkozási tevékenység:
7. Az intézménybe felvehetı maximális
gyermeklétszám:
Indítható óvodai csoportok száma:

nincs

600 fı
24 csoport

8. Intézményegységek megnevezése:
8. sz. Óvoda
4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3. sz.
Fülemüle Óvoda
4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 107.
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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.

Fenntartó szerv neve és címe:

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

13.

Irányító szerv neve, székhelye:

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

14.

Felügyeleti szerv neve, székhelye:

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

15.

Költségvetési szerv
vezetıjének kinevezési rendje:

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

16. Az intézmény képviseletére jogosult:

az óvodavezetı

17. Foglalkoztatottakra vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony:

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény,
- a Munk a Tö rv én ykö n yv érıl szóló
1992. évi XXII. törvény

17.

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

Feladat ellátást szolgáló vagyon:
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21/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet
(a továbbiakban: Vagyonrendelet) 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 címe, helyrajzi száma:

1. sz. Óvoda:
4080 Hajdúnánás, Marx K. u. 19. sz.,
3847. hrsz. (alapterülete: 2601 m2)
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)
2. sz. Óvoda
4080 Hajdúnánás, Perczel u. 12. sz.
3056. hrsz. (alapterülete: 1568 m2)
Napsugár Óvoda
4080 Hajdúnánás, Attila u. 26. sz.
3841. hrsz. (alapterülete: 1940 m2 )
4080 Hajdúnánás, Iskola u. 10.
44. hrsz. (használt alapterület: 851 m2)

Záradék: A Hajdúnánási Óvoda alapító okirata a 240/2009. (VIII. 19.) számú Képviselıtestületi Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
jóváhagyásával 2009. szeptember 1-jén lép hatályba.
Hajdúnánás, 2009. augusztus 19.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı
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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 költségvetési szerv
- 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.
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: bölcsıdei ellátás
6. Alapvetı szakágazat száma, megnevezése: 8891 Gyermekek napközbeni ellátása
Alaptevékenysége:
2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladat :
853211 Bölcsıdei ellátás
751922 Önkormányzatok
és
többcélú
kistérségi társulások elszámolásai
2010. január 1-tıl alkalmazandó szakfeladat :
889101 Bölcsıdei ellátás
841901 Önkormányzatok
és
többcélú
kistérségi társulások elszámolás
8891101 Bölcsıdei ellátás
A bölcsıdébe felvettek ellátásával kapcsolatos
bevételek és kiadások.
Kisegítı tevékenység:
A kisegítı tevékenységek arányának felsı határa a költségvetési fıösszeg 10 %-a.
2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése:

701015 Saját és bérelt ingatlan hasznosítás

2010. január 1-tıl alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése:

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása
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Vállalkozási tevékenysége:

nincs

7. Alapítás éve:

1952

8. Alapító szerv neve:

Hajdúnánás Városi Tanács VB

9. Irányító szerv neve, székhelye:

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

10. Felügyeleti szerv neve, székhelye:

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

11. Szakmai felügyeletet ellátó szerv:
Hivatal

Észak-alföldi

12. Költségvetési szerv vezetıjének
kinevezési rendje:

A szakmai
vezetıi
állást
nyilvános
pályázat útján kell betölteni.
A vezetıi megbízatást 5 évre a Hajdúnánás
Városi Önkormányzat Képviselı-testülete adja.

13. Az intézmény képviseletére jogosult:

a szakmai vezetı

14. Foglalkoztatottakra vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony:

a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény,
a M u n k a Tö rv én yk ö n yv é rı l s z ó l ó
1992. évi XXII. törvény

Regionális

Államigazgatási

15. Feladatellátást szolgáló vagyon:
Az 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 (a
továbbiakban: Vagyonrendelet) szerint.
16. 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

17. Az ingatlan címe és
helyrajzi száma:

4080 Hajdúnánás, Marx Károly u. 10.
3465 hrsz. (alapterülete: 1526 m2)

Záradék:

A Városi Bölcsıde alapító okirata a 240/2009 (VIII. 19.) számú Képviselıtestületi Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
jóváhagyásával 2009. szeptember 1-jén lép hatályba.
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Hajdúnánás, 2009. augusztus 19.
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 költségvetési szerv
- 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.
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.

8. Felügyeleti szerv neve, székhelye:

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

9. Jogszabályban meghatározott közfeladatok:
gyermekjóléti szolgáltatás, valamint
családsegítés
a
krízishelyzetbe
személyek és családok részére

került

10. Alapvetı szakágazata száma, megnevezése:
8892 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi
ellátások
Alaptevékenységei:
2009. dec. 31-ig alkalmazandó szakfeladat:
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Szakfeladat száma, megnevezése :
853288 Egyéb szociális és gyermekjóléti
szolgáltatás
853244 Családsegítés
751922 Önkormányzatok
és
többcélú
kistérségi társulások elszámolásai
2010. jan. 1-tıl alkalmazandó szakfeladat:
Szakfeladat száma, megnevezése :
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás

889924 Családsegítés

a Gyvt.-ben meghatározott gyermekjóléti
szolgáltatással kapcsolatos bevételek és
kiadások
a szociális, vagy mentálhigiénés problémák,
illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre
szoruló személyek és családok számára az
ilyen helyzethez vezetı okok, a krízishelyzet
megszüntetése, valamint az életvezetési
céljából
nyújtott
képesség
megırzése
szolgáltatással kapcsolatos bevételek és
kiadások
841901
Önkormányzatok
és
kistérségi társulások elszámolásai

többcélú

Kisegítı tevékenység:
A kisegítı tevékenységek arányának felsı határa a költségvetési fıösszeg 10 %-a.
2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése:

701015 Saját és bérelt ingatlan hasznosítás

2010. január 1-tıl alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése:
11. Vállalkozási tevékenysége:
12. Költségvetési szerv vezetıjének
kinevezési rendje:

13. Az intézmény képviseletére jogosult:
14. Foglalkoztatottakra vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony:

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása
nincs

A szakmai vezetıi állást nyilvános pályázat
útján kell betölteni. A vezetıi megbízatást
5 évre Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testülete adja.
a szakmai vezetı

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény,
- a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi
XXII. törvény
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15. Feladat ellátást szolgáló vagyon:

16.

A vagyon feletti rendelkezés joga:

17. Az ingatlan címe és helyrajzi száma:

Záradék:

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 (a
továbbiakban: Vagyonrendelet) szerint.
az ingatlan-bérbeadás Vagyonrendelet 10. §-a,
a rendeltetésszerő használatot meghaladó
vagyontárgyak hasznosítása a 12. §-a, a
selejtezés pedig a 12. § (3) bekezdés szerint.
4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 14.
2892 hrsz. (554 m2)

A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okirata a 240/2009. (VIII. 19.)
számú Képviselı-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének jóváhagyásával 2009. szeptember 1-jén lép hatályba.

Hajdúnánás, 2009. augusztus 19.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

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 és gazdálkodó költségvetési
szerv
A Hajdúnánási Óvoda, a Makláry Lajos
Általános, Mővészeti Iskola, Gimnázium és
Pedagógiai Szakszolgálat, a II. Rákóczi Ferenc
Általános és Mővészeti Iskola, a Barcsa János
Általános Iskola és a Bocskai István Általános
Iskola, Móricz Pál Városi Könyvtár és
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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 :

- gazdasági, számviteli tevékenység

2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése :
749914 máshová nem sorolt gazdasági
tevékenységet segítı szolgáltatás
801115 óvodai nevelés
801126 sajátos nevelési igényő gyermekek
óvodai nevelése
801214 Általános iskolai nappali rendszerő
nevelés, oktatás
801225 Sajátos nevelési igényő tanulók
nappali rendszerő általános iskolai
nevelése, oktatása
801313 Alapfokú mővészet-oktatás
805113 Napköziotthoni
és
tanulószobai
foglalkozás (szorgalmi idıben)
805212 Pedagógiai szakszolgálat
751922 Önkormányzatok
és
többcélú
kistérségi társulások elszámolásai
805915 Oktatási célok és egyéb feladatok
923127 Közmővelıdési
könyvtári
tevékenység
923215 Múzeumi tevékenység
921716 Egyéb mővészeti tevékenység
921815 Mővelıdési
központok,
házak
tevékenysége
921925 Egyéb szórakoztató és kulturális
tevékenység
926018 Máshová nem sorolt kulturális
tevékenység
930932 Máshová
nem
sorolt
egyéb
szolgáltatás
2010. január 1-jétıl alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése:
692000 Számviteli,
könyvvizsgálói,
adószakértıi tevékenység
851011 óvodai nevelés ellátás
851012 sajátos nevelési igényő gyermekek
óvodai nevelése, ellátása
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852011 Általános iskolai tanulók nappali
rendszerő nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényő általános
iskolai tanulók nappali rendszerő
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852021 általános iskolai tanulók nappali
rendszerő nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)
852022 sajátos nevelési igényő általános
iskolai tanulók nappali rendszerő
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852031 alapfokú
mővészetoktatás
zenemővészeti ágban
852032 alapfokú mővészetoktatás képzı- és
iparmővészeti, táncmővészeti, színés bábmővészeti ágban
856011 pedagógiai
szakszolgáltató
tevékenység
855911 általános iskolai napközi otthoni
nevelés
855912 sajátos nevelési igényő tanulók
napközi otthoni nevelése
855914 általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 sajátos nevelési igényő tanulók
általános
iskolai
tanulószobai
nevelése
841901 önkormányzatok
és
többcélú
kistérségi társulások elszámolásai
910121 Könyvtári állomány gyarapítása,
nyilvántartása
910122 Könyvtári
állomány
feltárása,
megırzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
910201 Múzeumi győjteményi tevékenység
910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és
publikációs tevékenység
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
910204 Múzeumi
közmővelıdési,
közönségkapcsolati tevékenység
910301 Történelmi hely, építmény, egyéb
látványosság mőködtetése
910302 Történelmi hely, építmény, egyéb
látványosság megóvása
900124 Egyéb elıadó-mővészeti tevékenység
900400 Kulturális mősorok, rendezvények,
kiállítások szervezése
910502 Közmővelıdési
intézmények,
közösségi színterek mőködtetése
855200 Kulturális képzés
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855900
900114
900124
900200

M.n.s. egyéb oktatás
M.n.s. színházak tevékenysége
Egyéb elıadó-mővészeti tevékenység
Elıadó-mővészeti
tevékenységet
kiegészítı tevékenység
900300 Alkotómővészeti tevékenység
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató
szervezése
932919 M.n.s.
egyéb
szórakozatási
tevékenység

Kisegítı tevékenység:
A kisegítı tevékenységek arányának felsı határa a költségvetési fıösszeg 10 %-a.
2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése:

701015 Saját és bérelt ingatlan hasznosítás

2010. január 1-tıl alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése:

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása

Vállalkozási tevékenység :

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.

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
foglalkoztatási jogviszony:

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992.évi XXXIII. törvény,
- a Munka Törvén ykönyvérıl szóló
1992. évi XXII. törvény
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14.

Feladat ellátást szolgáló vagyon:

15.

A vagyon feletti rendelkezés joga:

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
(a továbbiakban: Vagyonrendelet) szerint.
az ingatlan bérbeadás a Vagyonrendelet 10. §
(4)-(5)
bekezdései,
a
rendeltetésszerő
használatot
meghaladó
vagyontárgyak
hasznosítása a 12. §-a, a selejtezés pedig a
12. § (3) bekezdése szerint.

16.

Az ingatlanok címe, helyrajzi száma:

4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3. sz.
8. hrsz. (használt alapterület: 73 m2)
1. sz. Óvoda:
4080 Hajdúnánás, Marx K. u. 19. sz.,
3847. hrsz. (alapterülete: 2601 m2)
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)
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 )
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Makláry
Lajos
Általános
Iskola,
Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat
- 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)
II.
Rákóczi
Ferenc
Általános
Mővészeti Iskola
4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. sz.
4946. hrsz (alapterülete: 9447 m2)
Barcsa János Általános Iskola
4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71. sz.
1510. hrsz. (alapterülete: 5519 m2)
Bocskai István Általános Iskola
4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. sz.
3262. hrsz. (alapterülete: 7566 m2)
Kéky Lajos Városi Mővelıdési Központ
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.
4946 hrsz. (alapterülete: 7047m2)
Móricz Pál Városi Könyvtár és
Helytörténeti Győjtemény
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. sz.
3510 hrsz (alapterülete: 2367m2)
Helytörténeti Győjtemény
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 13. sz.
4940 hrsz. (alapterülete : 1592m2)
Hajdú Ház és Kovácsmőhely
4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 21.
87 hrsz. (alapterülete: 601m2)

és
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Záradék: A Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény alapító okirata a 240/2009. (VIII. 19.)
számú Képviselı-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének jóváhagyásával 2009. szeptember 1-jén lép hatályba.
Hajdúnánás, 2009. augusztus 19.
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
által
jóváhagyott
a
képviselı-testület
szabályozás tartalmazza.
4. Jogszabályban meghatározott közfeladatai: közmővelıdési tevékenység támogatása
5. Alapvetı szakágazat száma és megnevezése:

9004 Mővészeti létesítmények mőködtetése

Alaptevékenységek:
2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatok :
szakfeladat száma, megnevezése:
921716 Egyéb mővészeti tevékenység
921815 Mővelıdési
központok,
házak
tevékenysége
921925 Egyéb szórakoztató és kulturális
tevékenység
926018 Máshová nem sorolt kulturális
tevékenység
930932 Máshová
nem
sorolt
egyéb
szolgáltatás
751922 Önkormányzatok
és
többcélú
kistérségi társulások elszámolásai
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2010. január 1-tıl alkalmazandó szakfeladatok :
szakfeladat száma, megnevezése :
900124 Egyéb elıadó-mővészeti tevékenység
900400 Kulturális mősorok, rendezvények,
kiállítások szervezése
910502 Közmővelıdési
intézmények,
közösségi színterek mőködtetése
855200 Kulturális képzés
855900 M.n.s. egyéb oktatás
900114 M.n.s. színházak tevékenysége
900200 Elıadó-mővészeti
tevékenységet
kiegészítı tevékenység
900300 Alkotómővészeti tevékenység
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató
szervezése
932919 M.n.s.
egyéb
szórakozatási
tevékenység
841901 Önkormányzatok
és
többcélú
kistérségi társulások elszámolásai
6. Kisegítı tevékenység:
A kisegítı tevékenységek arányának felsı határa: a költségvetés fıösszegének 20 %-a
2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatok :
szakfeladat száma, megnevezése:
701015 Saját és bérelt ingatlan hasznosítás
2010. január 1-tıl alkalmazandó szakfeladatok :
szakfeladat száma, megnevezése:
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása
7. Vállalkozási tevékenység :

nincs

8. Mőködési köre:

Hajdúnánás város közigazgatási területe

9. Alapítás éve:

10. Alapító szerv neve:

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

11. Fenntartó szerv neve, székhelye: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
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.
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14. Költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje:
önálló jogi személyként mőködı költségvetési
szerv, vezetıje az igazgató, akit a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Képviselı-testülete 5 év határozott
idıtartamra nevez ki.
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. 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 (a
továbbiakban: Vagyonrendelet) 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
19. Az ingatlan címe és
helyrajzi száma:

Záradék:

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.
4946 hrsz. (alapterülete: 7047 m2)

A Kéky Lajos Városi Mővelıdési Központ alapító okirata a 240/2009. (VIII. 19.)
számú Képviselı-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének jóváhagyásával 2009. szeptember 1-jén lép hatályba.

Hajdúnánás, 2009. augusztus 19.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

A LA P Í T Ó O K I R A T
1. Az intézmény neve:

Móricz Pál
Győjtemény

Városi

Könyvtár

és

Helytörténeti

2. Jogelıd intézmény :

Móricz Pál Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.

888
3. Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. sz.

4. Telephelyei:

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

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 közfeladatok :
- könyvtári ellátás,
- közérdekő muzeális győjtemény,
- történelmi
hely,
építmény,
látványosság mőködtetése

egyéb

7. Alapvetı szakágazat száma és megnevezése: 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység
Alaptevékenységek:
2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatok:
Szakfeladat száma, megnevezése:
923127 Közmővelıdési
könyvtári
tevékenység
923215 Múzeumi tevékenység
751922 Önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások elszámolásai
2010. január 1-tıl alkalmazandó szakfeladatok:
Szakfeladat száma, megnevezése:
910121 Könyvtári állomány gyarapítása,
nyilvántartása
910122 Könyvtári
állomány
feltárása,
megırzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
910201 Múzeumi győjteményi tevékenység
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910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és
publikációs tevékenység
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
910204 Múzeumi
közmővelıdési,
közönségkapcsolati tevékenység
910301 Történelmi hely, építmény, egyéb
látványosság mőködtetése
910302 Történelmi hely, építmény, egyéb
látványosság megóvása
941901 Önkormányzatok
és
többcélú
kistérségi tárulások elszámolásai
Kisegítı tevékenység:
A kisegítı tevékenységek arányának felsı határa a költségvetési fıösszeg 10 %-a.
2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése:

701015 Saját és bérelt ingatlan hasznosítás

2010. január 1-tıl alkalmazandó szakfeladatrend:
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása

Szakfeladat száma, megnevezése:
8. Felügyeleti szerv által
meghatározott kiegészítı
tevékenysége:

9. Vállalkozási tevékenység :

-

lemezek, DVD-lemezek kölcsönzése
reprográfiai szolgáltatás
internet szolgáltatás
kiadványok szerkesztése, kiadása

nincs

10. Mőködési köre:

Hajdúnánás város közigazgatási területe

11. Alapítás éve:

2008.

12. Alapító szerv neve:

Hajdúnánás
testülete

Városi

Önkormányzat

Képviselı-

13. Irányító szerv neve, székhelye:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
14. Felügyeleti szerv neve, székhelye:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
15. Költségvetési szerv vezetıjének kinevezési
rendje:
önálló jogi személyként mőködı költségvetési
szerv, vezetıje az igazgató, akit Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Képviselı-testülete 5 év határozott
idıtartamra nevez ki.
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16. Az intézmény képviseletére jogosult: az igazgató
17. Foglalkoztatottakra vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony:

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

18. 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
(a továbbiakban: Vagyonrendelet) szerint.
19. 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
20. Ingatlanok címe és
helyrajzi száma:

4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. sz.
3510 hrsz. (alapterülete: 2367 m2, ebbıl 630 m2 a
könyvtár)
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 13. sz.
4940 hrsz. (alapterülete: 1592 m2)
4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 21.
87 hrsz. (alapterülete: 601 m2)

Záradék:

A Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény alapító okirata a
240/2009. (VIII. 19.) számú Képviselı-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Képviselı-testületének jóváhagyásával 2009. szeptember 1-jén lép
hatályba.

Hajdúnánás, 2009. augusztus 19.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény neve:

Városi Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási
Intézet

2. Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10. sz.

3. Telephelye :

4080 Hajdúnánás, Magyar u. 92. sz.
4085 Hajdúnánás-Tedej, Rózsa F. u. 1. sz.
4080 Hajdúnánás, Iskola u. 11. sz.

891
4. Mőködési köre:
- egészségügyi alapellátásoknál:
- egészségügyi szakellátásoknál:

Hajdúnánás város közigazgatási területe
Hajdúnánás
és
Hajdúdorog
városok
közigazgatási területe

5. Típus szerinti besorolása:
- a tevékenység jellege alapján :
közszolgáltató költségvetési szerv
- közszolgáltató szerv fajtája:
közintézet
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:
önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési
szerv
A Városi Tüdıgondozó Intézet, mint önállóan
mőködı
költségvetési
szerv
operatív
gazdálkodását, feladatkörébe utalva végzi.
6. Jogszabályban meghatározott
közfeladat:
alapellátás

A lakosság gyógyító-megelızı alapés
szakellátása,
foglalkozás-egészségügyi
alapellátás

Alapvetı szakágazat száma, megnevezése: 8622 Szakorvosi járóbeteg ellátás
Alaptevékenységei:
2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése :
851219 Háziorvosi szolgálat
851242 Járóbetegek gondozóintézeti ellátása
851253 Foglalkozás-egészségügyi ellátás
851275 Járóbetegek szakorvosi ellátása
851297 Védınıi szolgálat
2010. január 1-tıl alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése:
861002 Fekvıbetegek krónikus ellátása*
862101 Háziorvosi alapellátás*
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása
862213 Járóbetegek gyógyító gondozása
862231 Foglalkozásegészségügyi alapellátás
862301 Fogorvosi alapellátás*
869031 Egészségügyi laboratóriumi
szolgáltatások*
869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatás
869037 Fizikoterápiás szolgáltatás
869041 Család- és nıvédelmi e.ügyi gondozás
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
Kiegészítı tevékenysége:

nincs
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Vállalkozási tevékenysége :

nincs

A *-al megjelölt egészségügyi tevékenységek funkcionális privatizáció keretében,
vállalkozási formában mőködnek az intézet telephelyein.
7. Alapítás éve:

1975

8. Alapító szerv neve, székhelye:

Hajdúnánás Városi Tanács
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

9. Fenntartó szerv neve, székhelye:

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

10. Irányító szerv neve, székhelye:

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

11. Felügyeleti szerv neve, székhelye:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselıtestülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

12. Költségvetési
szerv
kinevezési rendje:

Az
intézetvezetıi
állást
nyilvános
pályázat útján kell betölteni. A határozatlan
idıre szóló magasabb vezetıi megbízást a
fenntartó önkormányzat képviselı-testülete
adja.

vezetıjének

13. Az intézmény képviseletére jogosult:

az intézetvezetı

14. Foglalkoztatottakra vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony:

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

15. 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 (a továbbiakban:
Vagyonrendelet) szerint.
16. 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
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17. Az ingatlanok címe és
helyrajzi száma:

4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10. sz.
hrsz.: 13/A/1 (alapterület: 1620 m2)
4080 Hajdúnánás, Magyar u. 92. sz.
hrsz.: 3265/1 (alapterület: 11207 m2)
4085 Hajdúnánás-Tedej, Rózsa F. u. 1. sz.
hrsz.: 6333 (alapterület: 5758 m2)
4080 Hajdúnánás, Iskola u. 11. sz.
hrsz.: 14/7 (alapterület: 1283 m2)

Záradék:

A Városi Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási Intézet alapító okirata a 240/2009.
(VIII. 19.) számú Képviselı-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Képviselı-testületének jóváhagyásával 2009. szeptember 1-jén lép
hatályba.

Hajdúnánás, 2009. augusztus 19.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény neve:

Szociális Gondozási Központ

2. Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Polgári u. 12.

3. Mőködési köre:
- szociális alapszolgáltatások esetén:
- átmeneti elhelyezés esetén:

Hajdúnánás város közigazgatási területe
Hajdúnánás város közigazgatási területe

4. Típus szerinti besorolása:
- a tevékenység jellege alapján :
közszolgáltató költségvetési szerv
- közszolgáltató szerv fajtája:
közintézmény
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:
önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési
szerv
A Városi Bölcsıde és a Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálat, mint önállóan
mőködı
költségvetési
szerv
operatív
gazdálkodását, feladatkörébe utalva végzi.
5. Jogszabályban meghatározott közfeladat:
Személyes gondoskodást nyújtó szociális
alapszolgáltatások és szakellátás az alábbiak
szerint:
nappali ellátás biztosítása-Idısek Klubja
étkeztetés
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házi segítségnyújtás
átmeneti elhelyezés
Gondozóháza
6. Alapvetı szakágazat száma, megnevezése:

biztosítása

–Idısek

8810 Idısek, fogyatékossággal élık szociális
ellátása bentlakás nélkül

Alaptevékenységei:
2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatok:
853181 Átmeneti
elhelyezést
biztosító
ellátások
853233 Házi segítségnyújtás
853255 Szociális étkeztetés
853266 Nappali szociális ellátás
751922 Önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások elszámolás
701015 Saját és bérelt ingatlan hasznosítás
2010. január 1-tıl alkalmazandó szakfeladatok :
881011
889921
889922
873012
841901

Idısek nappali ellátása
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Idıskorúak átmeneti ellátása
Önkormányzatok
és
többcélú
kistérségi társulások elszámolásai
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása

Kiegészítı tevékenysége:

nincs

Vállalkozási tevékenysége :

nincs

7. Alapítás éve:

1992.

8. Alapító szerv neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testülete

9. Az intézmény jogelıdje:

Városi Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási
Intézet
Hajdúnánás, Kossuth. u. 10.

10. Fenntartó szerv neve, székhelye:

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

11. Irányító szerv neve, székhelye:

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

12. Felügyeleti szerv neve, székhelye:

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

Az
intézményvezetıi
állást
nyilvános
pályázat útján kell betölteni. A határozott idıre
- 5 évre - szóló magasabb vezetıi
kinevezést
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat Képviselı-testülete adja.

14. Az intézmény képviseletére jogosult:

az intézményvezetı

15. Foglalkoztatottakra vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony:

a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény,
a Munka Törvén ykönyvérıl 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
(a továbbiakban: Vagyonrendelet) szerint.
19. 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
20. Az ingatlanok helyrajzi száma:

Záradék:

Hajdúnánás, Polgári u. 12.
hrsz.: 1131 (alapterület: 1394 m2)

A Szociális Gondozási Központ alapító okirata a 240/2009. (VIII. 19.) számú
Képviselı-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselıtestületének jóváhagyásával 2009. szeptember 1-jén lép hatályba.

Hajdúnánás, 2009. augusztus 19.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

2. Székhelye:
Telephely :

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
4080 Hajdúnánás, Kisfaludy u. 15.
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.
4080 Hajdúnánás, Fürdı
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3. Létrehozásáról rendelkezı határozat:

15/1990. (X. 29.) számú Képviselı-testületi
Határozat

4. Típus szerinti besorolása:
- a tevékenység jellege alapján:
közhatalmi költségvetési szerv
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:
önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési
szerv
az államháztartás mőködési rendjérıl szóló,
többször módosított 217/1998. (XII. 30.)
Kormányrendelet 14-15. §-ai alapján teljes
jogkörő, önállóan gazdálkodó intézmény.
Ellátja továbbá a teljes jogkörő, részben önálló
Hajdúnánás Városi Hivatásos Önkormányzati
Tőzoltóság és az Észak-Hajdúsági Szakképzés
Szervezési Társulás gazdálkodási feladatait a
külön jóváhagyott szabályozás szerint.
5. Tevékenységi körei:
Jogszabályban meghatározott közfeladata: a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 38. § (1)
bekezdésében foglalt feladatok ellátása.
Alaptevékenység :
TEÁOR
8411
általános igazgatás
Szakágazati besorolás
841105 helyi önkormányzatok, valamint
többcélú
kistérségi
társulások
igazgatási tevékenysége
2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatok száma, megnevezése :
751153 helyi önkormányzatok, valamint
többcélú
kistérségi
társulások
igazgatási tevékenysége
221214 lapkiadás
452025 helyi közutak, hidak, alagutak
létesítése és felújítása
552312 óvodai intézményi étkeztetés
552323 iskolai intézményi étkeztetés
631211 közutak,
hidak,
alagutak
üzemeltetése, fenntartása
633215 utazásszervezés, idegenvezetés
751153

751164

önkormányzatok
és
kistérségi társulások
tevékenysége
települési és területi
önkormányzatok
tevékenysége

többcélú
igazgatási
kisebbségi
igazgatási
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751175
751186

751669
751670
751845
751878
751922
751966

751999
754494
805915
852018
853322
853311
853333
853344
853355
901116
902113

Kisegítı tevékenység:

924047
701015

országgyőlési képviselıválasztással
kapcsolatos feladatok végrehajtása
önkormányzati
képviselıválasztással
kapcsolatos
feladatok végrehajtása
tőzvédelem, katasztrófa-elhárítás
polgári védelmi tevékenység
város
és
községgazdálkodási
szolgáltatás
közvilágítási feladatok
önkormányzatok
és
többcélú
kistérségi társulások elszámolásai
önkormányzatok
és
többcélú
kistérségi társulások feladatra nem
tervezhetı elszámolása
finanszírozási
mőveletek
elszámolása
máshova nem sorolható szervek
tevékenysége
oktatási célok és egyéb feladatok
állategészségügyi tevékenység
rendszeres
gyermekvédelmi
pénzbeli ellátások
rendszeres
szociális
pénzbeli
ellátások
munkanélküli ellátások
eseti pénzbeli szociális ellátások
eseti pénzbeli gyermekvédelmi
ellátások
szennyvízelvezetés és kezelés
települési hulladékok kezelése,
köztisztasági tevékenység
sportcélok és feladatok
saját
vagy
bérelt
ingatlan
hasznosítása

2010. január 1-tıl alkalmazandó szakfeladat száma, megnevezése:
370000 Szennyvíz
győjtése,
tisztítása,
elhelyezése
381101 Települési hulladék összetevıinek
válogatása, elkülönített begyőjtése,
szállítása, átrakása
421100 Út, autópálya építés
421300 Híd, alagút építés
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
581400 Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása
691020 Egyéb jogi tevékenység
749050 M.n.s. egyéb szakmai, tevékenység
750000 Állat-egészségügyi ellátás

898
791100
841112
841114

841115

841116

841117

841118
841126

841127

841133
841143

841192
841401

841402
841403
841163
841901
842155
842421
842428
842521
842522
842531

Utazásközvetítés
Önkormányzati jogalkotás
Országgyőlési
képviselıválasztásokhoz
kapcsolódó
tevékenységek
Önkormányzati
képviselıválasztásokhoz
kapcsolódó
tevékenységek
Országos, települési és területi
kisebbségi
önkormányzati
választásokhoz
kapcsolódó
tevékenységek
Európai
parlamenti
képviselıválasztáshoz
kapcsolódó
tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz
kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzatok
és
többcélú
kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
Települési
kisebbségi
önkormányzatok
igazgatási
tevékenysége
Adó, illeték kiszabása, beszedése,
adóellenırzés
A költségvetés végrehajtása, a
területi
kifizetések
ellenırzése
szinten
Kiemelt állami és önkormányzati
rendezvények
Önkormányzatok
közbeszerzési
eljárásainak
lebonyolításával
összefüggı szolgáltatások
Közvilágítás
Város-,
és
községgazdálkodási
m.n.s. szolgáltatások
Pályázat- és
támogatáskezelés,
ellenırzés
Önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások elszámolásai
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi
kapcsolatai
Közterület rendjének fenntartása
Bőnmegelızés
Tőzoltás,
mőszaki
mentés,
katasztrófahelyzet elhárítása
Megelızés,
(szak)hatósági
tevékenység
Polgári védelem ágazati feladatai

899
856091
882000
882111
882112
882113
882114
882115
882116
882117
882118
882119
882121
882122
882123
882124
882125
882129
882201
882203
889921
889942
890301
890302
890441
890442
890443
931102
931201
931202
931204
Kisegítı tevékenység:

Szakképzési
és
felnıttképzési
támogatások
Önkormányzati
szociális
támogatások finanszírozása
Rendszeres szociális segély
Idıskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív
alapon
Helyi rendszeres lakásfenntartási
támogatás
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon
Rendszeres
gyermekvédelmi
pénzbeli ellátás
Kiegészítı
gyermekvédelmi
támogatás
Óvodáztatási támogatás
Helyi
eseti
lakásfenntartási
támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli
gyermekvédelmi
támogatás
Mozgáskorlátozottak
közlekedési
támogatása
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli
ellátások
Adósságkezelési szolgáltatás
Köztemetés
Szociális étkeztetés
Önkormányzatok
által
nyújtott
lakástámogatás
Civil
szervezetek
mőködési
támogatása
Civil szervezetek program- és egyéb
támogatása
Közcélú foglalkoztatás
Közhasznú foglalkoztatás
Közmunka
Sportlétesítmények mőködtetése és
fejlesztése
Versenysport-tevékenység és
támogatása
Utánpótlás-nevelési tevékenység és
támogatása
Iskolai, diáksport-tevékenység és
támogatása

900
681000

682002

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
(arányának
felsı
határa:
a
költségvetés fıösszegének 15 %-a)
Nem
lakóingatlan
bérbeadása,
üzemeltetése
(arányának
felsı
határa: a költségvetés fıösszegének
5 %-a)

Kiegészítı tevékenység :
Vállalkozási tevékenység :

nincs
nincs

6. Illetékessége:

Hajdúnánás város közigazgatási területe

7. Alapítás éve:

1990.

8. Alapító szerv neve:

Hajdúnánás
Városi
Képviselı-testülete

9. Irányító szerv neve, székhelye:

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

10.

A hivatal vezetıjének
kinevezési rendje:

11.

A hivatal képviseletére jogosult:

12.

Foglalkoztatottakra vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony:

Önkormányzat

a hivatal vezetıje a jegyzı, akit Hajdúnánás
Városi Önkormányzat Képviselı-testülete
nyilvános pályázat útján határozatlan idıre
nevez ki.
a jegyzı

- a köztisztviselık jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény,
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény,
- a Mun ka Törv én yk ön yvérıl szóló
1992. évi XXII. törvény
13.

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
(a továbbiakban: Vagyonrendelet) szerint.

14.

A vagyon feletti rendelkezés joga:

az ingatlan bérbeadás a Vagyonrendelet
10. § (4)-(5) bekezdései, a rendeltetésszerő
használatot
meghaladó
vagyontárgyak

901
hasznosítása a 12. §-a, a selejtezés pedig a
12. § (3) bekezdése szerint.
15.

Ingatlanok címe és helyrajzi száma:

Záradék:

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
3502 hrsz. (alapterület: 2784 m2)
4080 Hajdúnánás, Kisfaludy u. 15
3527 hrsz. (alapterület 1429 m2)
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.
4946 hrsz. (iroda alapterülete : 40m2)
4080 Hajdúnánás, Fürdı u. 7.
5380 hrsz. (iroda alapterülete: 15,5m2)

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okirata a
240/2009. (VIII. 19.) számú Képviselı-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Képviselı-testületének jóváhagyásával 2009. szeptember 1-jén
lép hatályba.

Hajdúnánás, 2009. augusztus 19.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény neve:

Hivatásos Önkormányzati
Tőzoltóparancsnokság Hajdúnánás

2. Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 25.

3. Létrehozásáról rendelkezı határozat:

104/1995. (VI. 08.) számú Képviselı-testületi
Határozat

4. Típus szerinti besorolása:
- a tevékenység jellege alapján:
közhatalmi költségvetési szerv
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mőködı költségvetési szerv
az
elıirányzatok
feletti
rendelkezési
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel
rendelkezı költségvetési szerv.
Gazdálkodási feladatait a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el.
A munkamegosztás és a felelısségvállalás
rendjét a képviselı-testület által jóváhagyott
szabályozás tartalmazza.
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5. Az intézmény tevékenységi körei
Jogszabályban meghatározott közfeladata: a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl
és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény 31. § (2) bekezdés a), b) pontjaiban
foglalt feladatok ellátása.
TEÁOR
Szakágazati besorolás

8425
842520

tőzvédelem
tőzvédelmi tevékenység

2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladat száma, megnevezése:
751669

Tőzvédelem, katasztrófa-elhárítás

2010. január 1-tıl alkalmazandó szakfeladat száma, megnevezése:
842521
842522

Tőzoltás,
mőszaki
mentés,
katasztrófahelyzet elhárítása
(szak)hatósági
Megelızés,
tevékenység

Alaptevékenységek:
- a jogszabályban meghatározott illetékességi
területen a megelızı tőzvédelem ellátása
- a jogszabály által meghatározott mőködési
területen a rendelkezésre álló erıkkel és
eszközökkel:
- a keletkezett tőz- és káresetek felszámolása,
- részvétel egyéb kárelhárítási és mőszaki
mentési feladatokban
- a Riasztási és Segítségnyújtási Terv alapján
mőködési területen
kívüli vonulások
biztosítása
- a tőzesetek keletkezési körülményeinek
felderítése érdekében tőzvizsgálat tartása,
illetve abban való közremőködés.
Kiegészítı tevékenység :

- tőz-, elemi kár és egyéb kár biztosítása
- tőzoltó berendezés javítása
- tőzoltó készülék alkatrészei javítása
- tőzvédelmi, biztonságtechnikai ellenırzés
- gépek, berendezések kölcsönzése
- légzıkészülékek, tőzoltószakfelszerelések
karbantartása, ellenırzése
- légzıpalackok töltése
- tőzoltótömlık nyomáspróbázása
- tőzoltócsap ellenırzés, karbantartás
- vízeltávolítás, vízszivatás, vízszállítás
- fakivágás
- magasban végzett munka végrehajtása
- épületek, építmények bontási munkálatai
- rendezvények tőzvédelmi biztosítása
- mozgásképtelen gépjármővek szállítása
speciális autómentıvel
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- tárgykiemelés
- automatikus tőzjelzések fogadása speciális
fogadóközpont létrehozásával
Kisegítı tevékenység:
A kisegítı tevékenységek arányának felsı határa a költségvetési fıösszeg 10 %-a.
2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése:
701015 Saját és bérelt ingatlan hasznosítás

2010. január 1-tıl alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése:
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása
A tőzoltóparancsnok a tőzoltósági célokat
szolgáló ingatlanok, tőzvédelmi berendezések,
szakfelszerelések
rendeltetéstıl
eltérı
használatát a 34/1996. (XII. 29.) sz. BM
rendeletben foglaltak
figyelembevételével
engedélyezheti.
Vállalkozási tevékenység :

nincs

6. Illetékessége:

Hajdúnánás,
Hajdúdorog,
Görbeháza,
Polgár, Újtikos, Tiszagyulaháza, Folyás

7. Alapítás éve:

1995.

8. Alapító szerv neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testülete

9. Irányító szerv neve, székhelye:

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

10. A vezetı kinevezési rendje:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselıtestülete – pályázat alapján – határozatlan
idıre
hivatásos
önkormányzati
tőzoltóparancsnokot nevez ki.

11. Gazdálkodási jogköre:

Részben önálló gazdálkodási jogkörrel
rendelkezı költségvetési szerv a Polgármesteri
Hivatalon belül.
A kinevezett vezetı (parancsnok) gyakorolja
az intézmény dolgozói tekintetében a
munkáltatói jogkört.
Az önkormányzati hivatásos tőzoltóság
mőködéséhez szükséges elıirányzatot a
Magyar Köztársaság éves költségvetésérıl
szóló törvény biztosítja, melyet a mindenkor
érvényes jogszabályok, továbbá a fejezeten
belül érvényes szabályok figyelembevételével
használ fel.
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Bérszámfejtési, SZJA és TB elszámolási
feladatait a Magyar Államkincstár ÉszakAlföldi Regionális Igazgatósága látja el.
12. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
- a fegyveres szervek hivatásos állományú
tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi
XLIII. törvény,
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény,
- a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi
XXII. törvény,
- a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény,
13. Feladat ellátást szolgáló vagyon:

A
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
tulajdonában álló 4917. hrsz-ú ingatlan a
201/1996. (XII. 30.) számú Képviselı-testületi
Határozat alapján, továbbá a vagyonleltárban
nyilvántartott tárgyi eszközök és egyéb
készletek.
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
(továbbiakban:
Vagyonrendet) szerint.

14. A vagyon feletti rendelkezés joga:

Az ingatlan-bérbeadás a Vagyonrendelet
10. § (4)-(5) bekezdései, a rendeltetésszerő
használatot
meghaladó
vagyontárgyak
hasznosítása a 12. §-a, a selejtezés pedig a
12. § (3) bekezdés szerint.

15. Kiadmányozás, képviselet:

A kiadmányozás rendjét a Hivatásos
Önkormányzati Tőzoltóság Szervezeti és
Mőködési Szabályzata határozza meg.
A Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóság
általános képviseletét a városi parancsnok,
valamint az általa kinevezett (megbízott)
helyettes látja el.

16. Az ingatlanok címe és helyrajzi száma:
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 25.
4917 hrsz. (alapterület: 2602 m2)
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Záradék:

A Hajdúnánás Városi Hivatásos Önkormányzat Tőzoltóság alapító okirata a
240/2009. (VIII. 19.) számú Képviselı-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Képviselı-testületének jóváhagyásával 2009. szeptember 1-jén
lép hatályba.

Hajdúnánás, 2009. augusztus 19.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Dr. Éles András polgármester úr ezek után a Városi Tüdıgondozó Intézet alapító
okiratának elfogadásáról rendelt el szavazást, amely szerint a határidı az integrálás
tekintetében 2009. november 1. napja, valamint a kötelezettségvállalás határideje
pedig 2009. október 31-e legyen.
(Az ülésrıl Buczkó József képviselı úr távozott, így a testület 10 fıvel folytatta tovább
a munkáját.)
A képviselı-testület az önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítására
készült elıterjesztés határozati javaslatát a Városi Tüdıgondozó Intézetre vonatkozóan
- figyelemmel az elhangzott kiegészítésekre - 9 igen szavazattal, 1 képviselı (Dr. Kiss
József) nem vett részt a szavazásban elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

241/2009. (VIII. 19.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a költségvetési
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény
(a továbbiakban: Ksztv.) 12. § (1) d) pontja alapján, mint
intézményfenntartó úgy határoz, hogy a szakmaiság és a gazdaságosság
szempontjait figyelembe véve jogutóddal kívánja megszüntetni a Városi
Tüdıgondozó Intézetet (4080 Hajdúnánás, Tulipán u. 35. szám) 2009.
november 1. napjával azzal, hogy a feladatai ellátására jogutódként
megbízza a Városi Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási Intézetet (4080
Hajdúnánás, Kossuth u. 10. szám).
A megszőnést követıen a Városi Tüdıgondozó Intézet feladatait a Városi
Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási Intézet látja el.
A megszőnést követıen a Városi Tüdıgondozó Intézet valamennyi joga és
kötelezettsége - ideértve a szerv vagyoni jogait és elıirányzatait - a Városi
Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási Intézetet jogosítja, illetve kötelezi.
A Városi Tüdıgondozó Intézet önálló kötelezettség vállalásának határideje
2009. október 31.
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A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a Városi Tüdıgondozó
Intézetet (4080 Hajdúnánás, Tulipán u. 35. szám) és a Városi Szakorvosi
Rendelıintézet és Ápolási Intézet (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10. szám)
intézményvezetıit értesítse és felhatalmazza a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelıs:
Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. október 15.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Hajdúnánási
Gazdasági ellátó Intézmény létszámának csökkentésére
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr az elıterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy
abban indoklásra került az, hogy át kell szervezni a közétkeztetés adminisztrációját, s
ezzel kapcsolatban egy létszám a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkezetési Nonprofit
Kft-hez kerül.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Kiss József képviselı úr megkérdezte, hogy a Kft. ki tudja-e gazdálkodni az
átvett létszám bérét és annak terhét.
Dr. Éles András polgármester úr válaszában elmondta, hogy a bért ki kell tudni
gazdálkodnia. A Kft. feladatot kap, a feladathoz bért is kap majd. A Kft. a feladatot
ismeri, azt a megoldás érdekében vállalja. Ez a néhány hónap nem lesz nagy tétel, a
jövı évben, pedig megkeressük a lehetıséget és a megoldást, de azt nem
kockáztathatjuk, hogy az ÁFA-t elveszítsük.
Balogh Zsigmond képviselı úr megkérdezte, hogy a Gazdasági Ellátó Intézmény
alapító okiratának módosításával nem lehetett volna-e kezelni ezt a problémát.
Dr. Éles András polgármester úr válaszában elmondta, hogy mi az egyszerőbb
megoldást választottuk azzal, hogy létszámot adunk át, nem pedig a feladatot a
Gazdasági Ellátó Intézménynek, mert akkor a közétkeztetéssel kapcsolatos összes
feladatot át kellett volna adni.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Dr. Éles András polgármester úr szavazást rendelt el.
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A képviselı-testület a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény létszámának
csökkentésére készült elıterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal,
1 tartózkodással (Balogh Zsigmond) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

242/2009. (VIII. 19.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánási
Gazdasági Ellátó Intézményhez (4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3. szám)
tartozó intézményeknél a gyermek és felnıtt térítési díjak beszedésének
feladatát 2009. szeptember 1-tıl a Hajdúnánás Gyermek- és Közétkeztetési
Nonprofit Kft-hez (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 6. szám) rendeli, és ezzel
egyidejőleg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 25/A. § (1) bekezdése szerint a feladatot ellátó dolgozó
áthelyezésre kerül Hajdúnánás Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit
Kft-hez, közalkalmazotti jogviszonya áthelyezéssel megszőnik.
A képviselı-testület a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (4080
Hajdúnánás, Iskola u. 3. szám) engedélyezett létszámkeretét - a
Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft-hez történt feladatés létszám átcsoportosítás miatt - 2009. szeptember 1-jétıl 1 fıvel
csökkenti.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésérıl a
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény, valamint a többi érintett
intézmény igazgatóját és a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkezetési
Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatóját tájékoztassa, valamint a személyi és
járulék jellegő kiadási elıirányzat módosítása kapcsán a költségvetési
rendelet módosításáról gondoskodjon.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Éles András polgármester
2009. augusztus 25. – értesítésre
2009. november 30. – a rendeletben történı átvezetés
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a II. Rákóczi
Ferenc Általános és Mővészeti Iskola Alapfokú Mővészeti Oktatás Helyi Tantervének
fenntartói jóváhagyására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
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Dr. Éles András polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Dr. Éles András polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a II. Rákóczi Ferenc Általános és Mővészeti Iskola Alapfokú
Mővészeti Oktatás Helyi Tantervének fenntartói jóváhagyására készült elıterjesztés
határozati javaslatát 10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

243/2009. (VIII. 19.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviselı-testülete a közoktatásról
szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés f)
pontja alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános és Mővészeti Iskola Helyi
Tanterv Alapfokú Mővészetoktatás címő dokumentumot jóváhagyja.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetı
értesítésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. augusztus 31.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a III. számú
felnıtt háziorvosi körzet mőködtetési jogát megszerzı háziorvossal vállalkozási
szerzıdés megkötéséhez
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr bevezetıjében elmondta, hogy mindent megtettünk
annak érdekében, hogy a körzet ellátása még átmenetileg sem kerüljön vissza az
önkormányzathoz. Tudomása szerint minden akadály elhárult annak érdekében, hogy a
mai napon aláírásra kerüljön a vállalkozói szerzıdés, az átkerüljön az ÁNTSZ-hez,
hogy az engedély kiadásra kerüljön és 2009. augusztus 22-tól a háziorvosi körzet
ellátása biztosított legyen a körünkben jelenlevı Dr. Gyorgy Katalin háziorvos által.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr köszöntötte Dr. Gyorgy Katalin háziorvost.
Megkérdezte - tekintettel arra, hogy a praxisjog az utolsó pillanatban került
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áthelyezésre és a mőködtetési jogot csak most sikerült megszerezni - milyen
elképzelése van a 2009. szeptember 1-i idıszaktól kezdıdı mőködtetésre. Ezt már
doktornınek kell mőködtetnie, hiszen a mőködtetési jognak a Bt. a tulajdonosa, de a
finanszírozás a régi mőködtetınél marad, mert a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár
nem köt fél hónapra csak egész hónapra szerzıdést. Sikerült-e megegyezni a darab
hónap finanszírozásának tekintetében, a régi mőködtetı átadja-e Önnek az erre esı
finanszírozási részt, illetve vállalja-e, hogy a kérésével ellentétben ne 2009.
szeptember 1-jén, hanem 2009. augusztus 22-én, az ünnepet, illetve a munkanap
áthelyezést is figyelembe véve augusztus 24-én kezdjen.
Dr. Gyorgy Katalin háziorvos köszöntötte a képviselı-testület tagjait. A feltett
kérdésre válaszolva elmondta, hogy sikerül megegyeznie Nagy Attilával, aki vállalta,
hogy a finanszírozást a maradó hét napra vállalják. Elméletben a mőködési engedély
megszerzése után másnaptól már dolgozhatna. Gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy az
Országos Egészségügyi Pénztárral meg kell kötni a szerzıdést. İk úgy ígérték, hogyha
2009. augusztus 25-ig lead minden papírt, akkor 2009. szeptember 1-tıl dolgozhat.
Ennek az idıszaknak az áthidalását Dr. Holhós Csaba vállalta, akivel a további
idıszakot is tekintve egymás helyettesítı orvosai lesznek.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Dr. Éles András polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a III. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetési jogát
megszerzı háziorvossal vállalkozási szerzıdés megkötéséhez készült elıterjesztés
határozati javaslatát 10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

244/2009. (VIII. 19.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja, hogy a
2001. január 25-én Hajdúnánás Városi Önkormányzat és a MEDFON
Egészségügyi és Szolgáltató Bt. (4080 Hajdúnánás, Kazinczy u. 14. szám)
között létrejött 14.211/2000. számú vállalkozói szerzıdés az ellátásért felelıs
dr. Nagy Imre háziorvos halála miatt megszőnt. A képviselı-testület
megerısítve a 235/2009. (VII. 23.) számú Képviselı-testületi Határozatát
hozzájárul III. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetési jogának a
háziorvos egyenesági leszármazói által történı értékesítéséhez.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete - tudomásul véve,
hogy az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II. törvény 2. § (6)
bekezdése alapján a privatizált háziorvosi körzetet örökösei hat hónapon
belül értékesíthetik -, kinyilatkozza, hogy - figyelemmel a háziorvosi
mőködtetési jog megszerzésérıl és visszavonásáról, valamint a háziorvosi
tevékenységhez szükséges ingó, ingatlan vagyon és mőködtetési jog
megszerzésének hitelfelvételérıl szóló 18/2000. (II. 25) Kormányrendeletre -
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a területi ellátási kötelezettséggel mőködı III. számú felnıtt háziorvosi
körzet mőködtetésére dr. Gyorgy Katalin személyes közremőködése mellett a
MED-György Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társasággal
(4031 Debrecen, Tócóskert tér 8. II/15.) köt vállalkozói szerzıdést.
A képviselı-testület a Városi Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási Intézet
épületében 2009. augusztus 22-tıl biztosítja a felnıtt háziorvosi körzet
számára rendelési idıben a betegek fogadását. Az egészségügyi intézmény
megállapodás alapján terület-, és rendelési idı arányosan a rezsi költségek
térítése mellett rendelkezésre bocsátja a szükséges helyiségeket.
Felkéri a polgármestert, hogy a Városi Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási
Intézet vezetıjének értesítésérıl gondoskodjon, valamint felhatalmazza a
mellékelt vállalkozási szerzıdés aláírására.
Felelıs:
Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. augusztus 22. - a szerzıdéskötésre és az értesítésre
Száma: 8201-3/2009.
VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS
amely létrejött egyrészrıl a Hajdúnánás Városi Önkormányzat (Hajdúnánás, Köztársaság
tér 1. szám, képviselı: Dr. Éles András polgármester) megbízó, (a továbbiakban: megbízó),
másrészrıl MED-György Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság (4031
Debrecen, Tócóskert tér 8. II/15., cégbírósági bejegyzés száma cg. 09-09-017428, képviselı:
Dr. Gyorgy Katalin ügyvezetı) (továbbiakban: vállalkozás) között a területi ellátási
kötelezettséggel járó III sz. házi felnıttorvosi alapellátás jelen szerzıdésben részletezett
feladatainak ellátása tárgyában az alábbiak szerint:
1.

A szerzıdı felek kijelentik, hogy a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított
1990. évi LXV. törvény 8. §-a (1) bekezdése alapján az önkormányzat feladatát képezı
III. gyermekorvosi és iskola-egészségügyi alapellátások biztosítása érdekében a
244/2009.
(VIII. 19.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján megállapodnak
területi ellátási rend szerinti kötelezettséggel a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
közigazgatási területéhez tartozó III. számú házi felnıttorvosi körzet lakossága
vállalkozásban történı alapellátására, területi hovatartozástól függetlenül a térítésmentes
sürgısségi ellátásra, valamint a központi ügyelet ellátására.

2.

A vállalkozás a tevékenység ellátásáért felelıs háziorvos,
Név:
Dr. Gyorgy Katalin
Születési hely, idı: Gyergyószentmiklós, 1977. 11. 20.
Anyja neve:
Nagy Éva
Lakcíme:
4031 Debrecen, Tócóskert tér 8. II/15. szám
Orvosi diploma száma:

03622-001/2007/BIZ
(91/2004.03.22.)
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Szakorvosi bizonyítvány száma:
Szakorvosi bizonyítvány megnevezése:
Orvosi nyilvántartási szám:
Orvosi mőködési nyilvántartási szám:
Felelısségbiztosítási szerzıdés száma:

12994/2009/BIZ
972/2009.03.26
háziorvostan szakorvosa
A/68696
M/68696
26228388 0 (Allianz)

közremőködésével vállalja, hogy az 1.) pontban foglalt tevékenységét a jogszabályi
elıírásoknak, szakmai és etikai szabályoknak megfelelıen, azok betartásával ellátja.
3. A szerzıdı felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerzıdés a tevékenység
ellátásáért
felelıs orvos – törvényileg elıírt – nyugdíj korhatára eléréséig tart. Ezt
követıen
szerzıdésszerő
teljesítés esetén a felek akaratával a szerzıdés
meghosszabbítható.
4.

A megbízó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
(OEP) által az alapellátás 1.) pontban meghatározott tevékenysége mőködtetésére
folyósított teljes összeget a vállalkozás kapja meg közvetlen finanszírozottként.
A vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy e szerzıdés hatályba lépésétıl kezdıdıen a
jelen szerzıdésben részletezett feladatok ellátását – az elıbbiekben meghatározott
összegbıl – biztosítja.

5.

A megbízó kijelenti, hogy az 1.) pontban körülírt alapellátás vállalkozásba adásának
elıfeltétele a vállalkozás és az alapellátáshoz szükséges személyzet között az alkalmazási
feltételekre irányuló megállapodás megkötése.
A szakalkalmazottal kötött megállapodás jelen szerzıdés 5. számú melléklete.

6.

A vállalkozás köteles a tevékenységet végzı orvos és egyéb egészségügyi
szakalkalmazottja
a.) helyettesítését – a képesítési elıírásoknak megfelelıen – saját költségén biztosítani, a
szerzıdés mellékleteként megállapodásban rögzíteni a helyettesítés tényét, a
végzettségeket, a helyettesítı rendelés helyét (Hajdúnánás, ) és pontos idejét is
feltüntetve, valamint
b.) továbbképzésérıl, szakmai ismereteinek bıvítésérıl gondoskodni.

7.

A megbízó a tulajdonát képezı épületén belül lévı alapellátások feladatainak ellátásához
szükséges orvosi rendelı helyiségeit, valamint az egészségügyi célokat szolgáló közös
helyiségeket, továbbá a feladatok ellátásához szükséges és rendelkezésre álló berendezési
és felszerelési tárgyakat leltár szerint a vállalkozásnak térítésmentes használatába adja, ha
azt idıközben megjelenı külön jogszabály, illetve önkormányzati határozat másképpen
nem írja elı – jelen szerzıdés 3.) pontjában meghatározott idıpontig.
A háziorvosi szolgáltató a tevékenysége végzéséhez szükséges szakmai minimum
feltételekrıl - a helyiségek rendelıintézeti rendelkezésre állásán kívül - az egészségügyi
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételekrıl szóló 60/2003. (X.
20.) ESZCSM rendelet szerint gondoskodik. Az eszközök biztosítása mellett saját
felelısségi körében gondoskodik az eszközök mőködıképes rendelkezésre állásáról.

8.

A megbízó tulajdonát képezı és a vállalkozásnak térítésmentesen használatába adott gépés mőszerpark az alapellátás végzését szolgálja, ezért azokat a vállalkozás az 1.) pontban
körülírt tevékenység gyakorlásához köteles használni.
Más célra történı használat esetén a megbízó elızetes írásbeli hozzájárulása szükséges.
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9.

A vállalkozás kötelezettséget vállal a jelen szerzıdés 7.) és 8.) pontjaiban részletezett
helyiségek és ingó vagyontárgyak rendeltetésszerő használatára.
A helyiségek állagában, a berendezésekben és felszerelésekben, valamint a gép- és
mőszerparkban bekövetkezett károkért a vállalkozás anyagi felelısséget vállal. Vállalja
az épületre, valamint gépekre és berendezési tárgyakra a megbízó önkormányzat által
megkötött biztosítás összegébıl az általa használt helyiségekre esı terület és rendelési
idı arányos díjrész megfizetését.

10.

Jelen szerzıdéses jogviszony bármely okból történı megszőnése esetén a vállalkozás
köteles a használatába adott helyiségeket, a berendezési és felszerelési tárgyakat,
valamint a gép- és mőszerparkot használható és megkímélt állapotban a megbízónak
leltár szerint visszaadni.
A vállalkozás által az alapfeladat biztosítása érdekében saját költségén beszerzett
– átadáskor felvett leltárban nem szereplı – ingó vagyontárgyakra a megbízót
elıvásárlási jog illeti meg.

11.

A szerzıdı felek kijelentik, hogy
a.) a megbízó köteles gondoskodni a helyiségek és annak környezete tisztántartásáról, a
saját gép- és mőszerpark 50 eFt feletti nagyjavításáról, valamint az épület esedékes
felújítási munkálatainak elvégzésérıl,
b.) a vállalkozás az alapellátás mőködtetéséhez szükséges nyomtatványok, egyszer
használatos eszközök, gyógyszerek, szakmai anyagok, fertıtlenítı és tisztító szerek
beszerzésérıl – értékhatár nélkül -, valamint a szükséges mőszerek minimum
feltételek szerinti pótlásáról saját költségén köteles gondoskodni.

12.

A megbízó jogosult a helyiséget és az ingó vagyontárgyak rendeltetésszerő használatát
ellenırizni, így a 8. pontban foglaltak betartásáról is meggyızıdni.

13.

A vállalkozás köteles gondoskodni a tevékenysége során keletkezett veszélyes hulladék
összegyőjtésérıl, elszállításáról, megsemmisítésérıl.

14.

A vállalkozás köteles a főtés-, a villamos energia-, a vízdíj-, a csatornadíj-, a
szemétszállítás- az épületbiztosítás- és a telefondíj, valamint a takarítás, a betegirányítás,
az adminisztráció és a mőszaki karbantartás költségeit az alap- és szakrendelések terület
és rendelési idejének arányában a Városi Szakorvosi Rendelıintézet által kiállított számla
alapján, a számla kézhezvételétıl számított 8 napon belül kiegyenlíteni.

15. A vállalkozás a használatra átvett helyiségek átalakítását, esetleges bıvítését, más
értéknövelı beruházást csak a megbízó elızetes írásbeli hozzájárulása alapján végezhet. A
hozzájárulás megadása elıtt a vállalkozásnak, illetve a megbízónak külön meg kell
állapodnia
a költségek vállalásának formájában és mértékében.
A szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy jelen alapellátás által használt rendelı
helyiségeinek festése, fertıtlenítı meszelése a vállalkozás kötelezettsége.
Az intézmény egyéb, közösen használt helyiségeinek (folyosó ... stb) festését a
vállalkozás az alap- és szakellátások terület -és rendelési idı arányában megtéríti.
16.

A vállalkozás a tevékenység ellátását végzı orvos közremőködésével, az ÁNTSZ által
kiadott mőködési engedélyben foglaltak szerinti rendelési idı betartásával biztosítja a
rendelést.
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Rendelési idıben a rendelést végzı orvos rendelıjét csak indokolt esetben hagyhatja el és
köteles elérhetı helyen tartózkodni, valamint köteles az alapellátás számára elıírt
nyilvántartásokat vezetni és felkérésre – az orvosi titoktartásra és személyiségi jogok
védelmére vonatkozó jogszabályok, elıírások figyelembe vételével – megbízó számára
adatokat szolgáltatni.
17.

A megbízó fenntartja jogát a vállalkozásnak átadott feladatok végzésének ellenırzésére
(ellenıriztetésére). Ellenırzése során tapasztalt hiányosságok, vagy hiba alapos gyanúja
esetén az ÁNTSZ felé jelzéssel élhet, ill. etikai ügyekben az orvosi kamarától
állásfoglalást kérhet. Tulajdonosi jogait sértı esetben (pld. szándékos rongálás,
gondatlansággal okozott kár, stb.) érdekeit jogi úton érvényesítheti.

18.

A szerzıdı felek kölcsönösen kijelentik, hogy amennyiben jelen szerzıdésükben
szabályozott bármely kérdés utóbb jogszabály-változás folytán a szerzıdés módosítása
nélkül jogszabállyal ellentétessé válna, vagy azzal kapcsolatban kiegészítésre szorul,
kölcsönösen kezdeményezik a szerzıdés módosítását, annak megtörténtéig a szerzıdés a
hatályos rendelkezésekkel együtt érvényes.

19.

A megbízó kijelenti, hogy a szerzıdés hatálya alatt a vállalkozó mőködési területével
megegyezı alapellátási tevékenységet - a jelenlegi körzetek kivételével- nem támogat és
közalkalmazotti jogviszonyt nem létesít.
A szerzıdı felek egybehangzóan kijelentik, hogy a szerzıdést bármelyik fél
a.) 6 hónapos határidıvel – indoklással és írásbeli közléssel – felmondhatja,
b.) azonnali hatállyal felmondhatja, ha a megbízó vagy vállalkozó – jelen szerzıdésben
vállalt kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy megszegi a
hatályos jogszabályokban foglalt elıírásokat, illetıleg az ÁNTSZ a mőködési
engedélyt jelen alapellátásra visszavonja.

20.

A szerzıdı felek akaratától függetlenül azonnali hatállyal szőnik meg jelen szerzıdésben
foglalt jogviszony, ha az OEP a vállalkozás irányában a finanszírozási szerzıdést
felmondja.
21.

A vállalkozás kötelezettséget vállal a megbízó haladéktalan írásbeli tájékoztatására abban
az esetben, ha a társadalombiztosítás forrásai oly mértékben csökkennek, hogy a jelen
szerzıdésben vállalt ellátások fenntartása veszélybe kerül. A vállalkozás köteles
írásbeli tájékoztatójához szakmai bizonyítékait is mellékelni.
A megbízó a kiváltó okok mérlegelése és egyedi elbírálása alapján dönt esetleges
támogatásról, amennyiben azzal a mőködıképesség helyreállítható.

22.

A szerzıdı felek kijelentik, hogy jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekre nézve
a Polgári Törvénykönyv, illetve a hatályos egészségügyi, valamint társadalombiztosítási
jogszabályok irányadóak.
Kijelentik továbbá, hogy a közöttük esetlegesen felmerülı vitás kérdéseket egyezséggel
kívánják rendezni és ennek eredményeként – vagy azon kívül is – fenntartják jogukat
jelen szerzıdés szükségszerő módosítására.
Mindkét fél számára megnyugtató rendezés hiányában
Hajdúböszörményi Városi Bíróság kizárólagos illetékességében.

megállapodnak

a
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23.

Jelen szerzıdés 2009. augusztus 22-tıl lép hatályba azzal, hogy érvényessé válása az
ÁNTSZ mőködési engedélye jogerıre emelkedésének napja.
A helyiségek berendezési, és felszerelési tárgyainak, valamint a gép- és mőszerparknak a
leltár szerinti átadásáról az átadó Városi Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási Intézet
gondoskodik, melynek átvételét az átvevı aláírásával igazolja, jelen szerzıdés hatályba
lépésének napján.

Jelen szerzıdést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezıt írták alá.
Hajdúnánás, 2009. augusztus 19.

Dr. Éles András
polgármester

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı
5
___________________________________
Dr. Gyorgy Katalin
vállalkozás képviselıje, tevékenység
ellátásáért felelıs orvos

Mellékletek:
1./
2./
3./
4./

Megállapodás a Városi Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási Intézettel
Átadó-átvevı leltár
Megállapodás a helyettesítésrıl
Az intézmény területének, valamint az alap- és szakellátások rendelési idejének
százalékos megoszlása
5./ Megállapodás a szakalkalmazottal
6./ Utcajegyzék a felnıttorvosi körzetekrıl

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a TÁMOP-3.1.408/2-2009-0072 kódszámú pályázat keretében egy fı projektmenedzser
foglalkoztatására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr az elıterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a
megnyert pályázat összegszerőségében 106.844,- eFt-ot jelent és ennek a
lebonyolításához projektmenedzsert kell alkalmazni. A menedzsernek a szerzıdés
szerint a Polgármesteri Hivatalban kell alkalmazásban állnia. Ezt a létszámot viszont a
képviselı-testületnek a Polgármesteri Hivatal létszámában kell biztosítani a szerzıdés
idıtartama plusz három hónap erejéig. Azt nem tudjuk, hogy ki lesz ez a személy. Azt
viszont tudjuk, hogy tegnap volt az elsı ezzel kapcsolatos tájékoztatás, ahol nagyon
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komoly feltételeket szabtak magának a projektnek a lebonyolításával és
elszámolásával kapcsolatban. Tájékoztatásul mondta még el, hogy jelenleg egy
álláshely van meghirdetve a Polgármesteri Hivatalban az okmányirodába. Bízik abban,
hogy az ottani jelentkezık közül talán lesz erre a feladatra is alkalmas jelölt.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony megkérdezte, hogy az állást követı három
hónapban is kell-e alkalmazni a menedzsert, be van-e ez tervezve a költségvetésbe.
Dr. Éles András polgármester úr válaszában elmondta, hogy alkalmazni kell az
elszámolás érdekében, a béréhez szükséges forrás biztosítva van.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e több kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Dr. Éles András polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0072 kódszámú pályázat keretében
egy fı projektmenedzser foglalkoztatására készült elıterjesztés határozati javaslatát
10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

245/2009. (VIII. 19.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a ”Hajdúnánási
gyermekek kompetencia alapú oktatásáért” címő, TÁMOP-3.1.4.-08/22009-0072 jelő pályázat keretében a Polgármesteri Hivatal létszámának
határozott idıre 2009. szeptember 1-tıl 2010. november 30-ig 1 fıvel
történı emelésérıl, 1 fı projektmenedzser határozott idejő, közalkalmazotti
jogviszonyban történı alkalmazásáról határoz.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, a projektmenedzser
alkalmazásával kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs:
Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. szeptember 24.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

HATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálatára vonatkozó szakértı
megbízására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr elmondta, hogy rendelkezésre két ajánlat áll,
ugyanattól a cégtıl. Megjegyezte, hogy jó lenne az, hogyha valaki ilyen feladatot ad az
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önkormányzatnak pénzt is adna mellé. Azzal, hogy van egy ilyen programunk nem
biztos, hogy megoldódik a kérdés. Lehet, hogy másra is el lehetne ezt a pénzt költeni
nemcsak a szakértıre.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy hány szakértıtıl kértünk
árajánlatot. Megjegyezte, hogy nem szakértı ebben a kérdésben, de magasnak ítélte a
közölt összeget.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı asszony válaszában elmondta, hogy Agárdi
László, a Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda vezetıje kért ajánlatot. Irodavezetı úr
arról tájékoztatta, hogy ettıl az egy cégtıl kért ajánlatot, mert korábbról ismeri ıket. A
cégvezetı hajdúnánási, tisztában van a helyi körülményekkel. A legközelebbi ilyen
cég a hajdúböszörményi Zöld Kör lett volna, de helyismeret hiányában az elızı
ajánlatkérésnél maradt. Egyébként nagyon kevés cég van, amelyik ilyen típusú
szakértıi véleményezéssel foglalkozik. Az is látható, hogy egy késıbbi egyeztetés
folyamán némi árengedményt is sikerült irodavezetı úrnak elérnie az elsıhöz képest.
Dr. Éles András polgármester úr elmondta, hogy nincs akadálya annak, hogy
további árajánlatokat kérjünk, de neki az is sok, hogy egy helyi ismerettel rendelkezı
ilyen hosszú határidıt vállal. Megemlítette, hogy ez a szakértı dolgozott a
hátrahagyott szennyvíztelep szennyezésével kapcsolatban. Megjegyezte, hogy a
határidıt nem valószínő, hogy tartani tudjuk, de ha van aláírt szerzıdés a hatóság is
másképp viseltetik. Ha az a testület álláspontja, hogy kérjünk még ajánlatokat, azt a
következı rendes ülésre tehetjük meg, de dönthetünk most is.
Dr. Kiss József képviselı úr javasolta, hogy fogadjuk el ezt az ajánlatot, részben a
helyismeret, részben a határidık miatt. Az árajánlatot a kedvezmény megadása mellett
is magasnak tartotta. Tájékozódásképpen - ha az etika engedi - kérjük mástól is
ajánlatot.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony véleménye szerint - szerencsére nem kell
közbeszerzést lebonyolítani - 100 eFt felett három árajánlatot kötelezettségünk kérni.
Megkérdezte, hogy önkormányzati szinten nincs-e ez szabályozva. Megjegyezte, hogy
az, aki teszi az ajánlatot és tudja, hogy az ı az egyetlen ajánlattevı másképp fog a
ceruzája, ahogyan ez most látszik is. A maga részérıl magasnak tartotta az árajánlatot.
Dr. Éles András polgármester úr elmondta, hogy a saját maga megnyugtatására
támogatja a javaslatot, de megjegyezte, hogy a jövıben sem fogja a drágábbat
választani. Javasolta, hogy most errıl ne döntsenek, hanem a soron következı testületi
ülésre legalább három-négy ajánlat kerüljön a testület elé.
Összefoglalójában elmondta, hogy a képviselı-testület megismerte a beérkezett
ajánlatot, de tekintve, hogy csak ez az egy érkezett, a döntést elhalasztja azzal, hogy az
elıterjesztés több árajánlattal együtt a soron következı rendes testületi ülésre kerüljön
vissza. Ezek után szavazást rendelt el.
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A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Környezetvédelmi
Programjának felülvizsgálatára vonatkozó szakértı megbízására készült elıterjesztés
határozati javaslatát - figyelembe véve az összefoglalóban elhangzottakat is - 10 igen
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

246/2009. (VIII. 19.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 115/2009. (IV. 23.)
számú Képviselı-testületi Határozatával elfogadott az Állami Számvevıszék
Hajdú-Bihar Megyei Ellenırzési Irodája által végzett „a települési
önkormányzatok tulajdonában lévı zöldterületek fejlesztésének és
fenntartásának ellenırzésérıl Hajdúnánás Város Önkormányzatánál”
megnevezéső ellenırzés során feltárt, és a számvevıi jelentésben rögzített
hiányosságok helyreigazítására, kiküszöbölésére a Polgármesteri Hivatal által
2009. április 23-án készített intézkedési terv 2.) pontjában meghatározottak
szerint, a 118/1998. (VI. 17.) számú Képviselı-testületi Határozattal elfogadott
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Környezetvédelmi
Programjának
felülvizsgálatával kapcsolatban beérkezett szakértıi költségvetést megismerte.
A képviselı-testület - tekintettel arra, hogy csak egy árajánlat érkezett - úgy
határozott, hogy döntése meghozatalához legalább 3 árajánlat ismerete
szükséges.
Felkéri a polgármestert, hogy további, a fenti szakértıi munka elvégzésére
irányuló árajánlat beszerzésérıl és az árajánlatok beérkezése után ismételt
elıterjesztés készítésérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. szeptember 24.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

HETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az Észak-Hajdúsági
Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának és Alapító
Okiratának módosítására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Dr. Éles András polgármester úr szavazást rendelt el.
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A képviselı-testület az Észak-Hajdúsági Ivóvízminıség-javító Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának módosítására készült
elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:

247/2009. (VIII. 19.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 4/2009. (I. 22.)
számú Képviselı-testületi Határozatával jóváhagyott, a 104/2009. (III. 26.)
számú Képviselı-testületi Határozatával módosított Észak-Hajdúsági
Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását és
Alapító Okiratát az alábbiak szerint tovább módosítja:
A 8. sz. melléklet helyébe a jelen határozattal elfogadott és jóváhagyott
8. sz. melléklet lép. A Társulási Megállapodás és mellékleteinek a
módosítással nem érintett egyéb rendelkezései változatlan tartalommal
hatályban maradnak.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosítás aláírására,
valamint felkéri, hogy a döntésrıl Dr. Debreczeni Ferencet, az ÉARFÜ
Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság
(4028 Debrecen, Simonyi u. 14. szám) vezetıjét és Csige Tamást,
Hajdúdorog Város Önkormányzatának (mint gesztor) polgármesterét
értesítse.
Felelıs:
Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. augusztus 31.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a GeoFlame
Kft. (3100 Salgótarján, Alkotmány u. 18. szám) kérelméhez
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr az elıterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az
a város határában levı gázlelıhellyel kapcsolatos intézkedést tartalmazza.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Tóth Imre képviselı úr megkérdezte, hogy a legutóbbi idıben végzett szeizmikus
vizsgálattal kapcsolatban van-e valamilyen információ.
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Dr. Éles András polgármester úr válaszában elmondta, hogy ez ügyben is nyári
szünet van, nem tud érdemlegeset mondani.
Szólláth Tibor képviselı úr elmondta, hogy azt ígérte ez a cég, hogy a korábbi
adatokat átnyújtja a HÉPSZOLG Kft-nek a Fürdı üzemeltetéséhez, esetleg egy
jövıbeni kút fúrásához. Továbbra is fenntartotta azt a véleményét, hogy az egy
elszalasztott lehetıség volt, amikor nem egyeztünk meg velük egy új kút fúrásában.
Dr. Éles András polgármester úr elmondta, hogy úgy gondolja, hogy a cég az adott
szavához tartani fogja magát, de véleménye szerint az adatok eredmény kiértékelése
még nem történhetett meg. Az biztos, hogy a legoptimálisabb helyen fog megtörténni
egy új termálkút fúrása. Véleménye szerint a cég szakmailag jó. Felhívta a figyelmet,
hogy jelen esetben a kérelmezı nem a kutató társaság. Megjegyezte, hogy nagyon jó
lenne az, ha sok gázlelıhely lenne a határban. Ez segítene rajtunk is. Természetesen
minden fejleményrıl, eredményrıl tájékoztatni fogja a testületet.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Dr. Éles András polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a GeoFlame Kft. (3100 Salgótarján, Alkotmány u. 18. szám)
kérelméhez készült elıterjesztés határozati javaslatát - a mellékletben szereplı
kártalanítási összeg figyelembe vételével - 10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:

248/2009. (VIII. 19.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyar Horizont
Energia Kft. (1126 Budapest, Nagy Jenı u. 12. IV. em.), – mint
bányavállalkozó – megbízásából eljáró GeoFlame Kft. (3100 Salgótarján,
Alkotmány út 18. szám) kérelmét megismerve 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 8. § (1) bekezdésében foglaltak alapján hozzájárul a
bányaszolgalmi jog bejegyezéséhez az önkormányzati tulajdonban lévı és
forgalomképtelen városi vagyonok közé besorolt 0507, 0508, 0514/2,
0504/1, 0502, 0481/38, 0481/10, 0481/25, 0366, 0356, 0358, 0360, 0361
hrsz-ú ingatlanokra összességében 399.300.- Ft értékben elfogadott
kártalanítási összeg ellenében, azzal, hogy a bányaszolgalmi jog
bejegyeztetését és annak költségeit a kérelmezı GeoFlame Kft. (3100
Salgótarján, Alkotmány út 18. szám) vállalja a területileg illetékes
Hajdúböszörményi Körzeti Földhivatalnál.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a GeoFlame Kft.-t (3100
Salgótarján, Alkotmány út 18. szám) a határozatban foglaltakról értesítse.
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A képviselı-testület továbbá felhatalmazza a polgármestert
bányaszolgalmi jog bejegyeztetéséhez való megállapodás aláírására.
Felelıs:
Határidı:

a

Dr. Éles András polgármester
2009. szeptember 30.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

(Az ülésrıl Kırösiné Bódi Judit képviselı asszony elment, így a testület 9 fıvel
folytatta tovább a munkáját.)

KILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés Molnár
Jánosné Hajdúnánás, Gábor Áron u. 22. szám alatti lakos kérelméhez
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr az elıterjesztéssel kapcsolatban megjegyezte, hogy
ez egy visszatérı ügy, amelyben mindenki egy kicsit többre tartotta, mint ami a
helyzetébıl adódott.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Dr. Éles András polgármester úr szavazást rendelt el a határozati javaslat 1.)
pontjáról.
A képviselı-testület Molnár Jánosné Hajdúnánás, Gábor Áron u. 22. szám alatti lakos
kérelméhez készült elıterjesztés határozati javaslatának 1.) pontját 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

249/2009. (VIII. 19.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerve Molnár
Jánosné Hajdúnánás, Gábor Á. u. 22. szám alatti lakosnak a kizárólagos
tulajdonában lévı, Hajdúnánás, Széchenyi krt. 57. számú, 3547. hrsz-ú
ingatlannak az önkormányzat részére vonatkozó eladási ajánlatát - tekintettel
az önkormányzat rendezési tervben megfogalmazott szándékára is - úgy
határoz, hogy a hajdúnánási 3547. hrsz-ú ingatlant 3.000.000,- Ft vételáron
megvásárolja.
A képviselı-testület az ingatlan megvásárlásához szükséges összeget az
önkormányzat Önkormányzati Értékesítési és Lebonyolítási Számláján
elkülönített alapból biztosítja.
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Felkéri a polgármestert, hogy Molnár Jánosné Hajdúnánás, Gábor Á. u. 22.
szám alatti lakosnak a határozatban foglaltakról való értesítésérıl és az
ingatlan megvásárlására vonatkozó adás-vételi szerzıdés megkötésérıl
gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. szeptember 30.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

Dr. Éles András polgármester úr végezetül tájékoztatta a képviselı-testület jelenlevı
tagjait, hogy a legközelebbi rendes ülés idıpontja egy héttel eltolódik, mivel a mai
napon sikerült elég sok napirendi pontot megtárgyalni. Így 2009. szeptember 17-e
helyett 2009. szeptember 24-én lesz a következı rendes ülés. Azonban 2009.
szeptember 15-ig el kell fogadni a féléves beszámolót, így várható idıközben egy
rendkívüli képviselı-testületi ülés is.
A nyár még hátralevı részére mindenkinek jó pihenést kívánt.
Mivel több napirendi pont nem volt, megköszönte a megjelenést, a végzett munkát, és
a képviselı-testület rendkívüli ülését de. 8,10 órakor bezárta.

kmft.

Dr. Éles András
polgármester

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

