JEGYZİKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március
31-én - csütörtökön - du. 15.00 órakor megtartott ülésérıl.
A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri Hivatal Díszterme
Jelen vannak képviselı-testületi ülés megkezdésekor: Szólláth Tibor polgármester,
Dr. Juhász Endre alpolgármester, Kovács Zsolt, Szabóné Marth Éva, Dr. Kis Ágnes,
Buczkó József, Dombi György, Oláh Miklós, Tóth Imre, Török István képviselık
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen vannak: Dr. Kiss Imre aljegyzı, Kiss
György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Kissné Barta Piroska Városfejlesztési és
Gazdálkodási Iroda irodavezetıje, Benkıné Takács Mária a Szociális Iroda
irodavezetıje, Éles Béláné közoktatási és közmővelıdési intézményi ügyintézı,
Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı, Dr. Dráviczky Gyöngyi
önkormányzati és szervezési ügyintézı, Nagyné Bózsár Katalin egészségügyi és
szociális intézményi és személyzeti ügyintézı, Dr. Nagy Attila revizor, Dr. Borbély
Beatrix önkormányzati és szervezési ügyintézı, Füz Péterné vagyonkezelési és
hasznosítási ügyintézı, Jóna Imréné jegyzıkönyvvezetı, Szakál Attila informatikus
A napirendi pontokhoz meghívottként jelen voltak még:
az
5.)
napirendi
tárgyalásánál:
a 10.) napirendi
tárgyalásánál:

a

11.)

napirendi

pont Nagyné Juhász Krisztina a Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetıje
pont Szabó Albert a Makláry Lajos Általános Iskola,
Gimnázium, alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és
Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója,
Dancs Ferenc a II. Rákóczi Ferenc Általános és
Mővészeti Iskola igazgatója,
Józsi-Tóth Sándorné a Barcsa János Általános Iskola
igazgatója,
Gömöri József a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium,
Szakközép-, Szakképzı és Általános Iskola,
Kollégium igazgatója,
Pappné Fülöp Ildikó a Kırösi Csoma Sándor
Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és Általános
Iskola, Kollégium Csiha Gyızı Tagintézményének
intézményvezetıje
Csiszár Anikó a Bocskai István Általános Iskola
igazgató helyettese,
Kovácsné Bata Éva a Hajdúnánási Óvoda
intézményvezetıje,
Berkes Anikó a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó
Intézmény igazgatója
Bényei Sándor az OKTADOR Bt. ügyvezetıje
pont Dr. Varga Zsolt pályázó

tárgyalásánál:
a 12.) napirendi
tárgyalásánál:
a 16.) napirendi
tárgyalásánál:
a 17.) napirendi
tárgyalásánál:

pont Fodor Zoltán mérnök úr és két munkatársa

pont Józsi-Tóth Sándorné a Barcsa János Általános Iskola
igazgatója
pont Bíró István a Kéky Lajos Városi Mővelıdési Központ
igazgatója,
Rigó Tamásné a Móricz Pál Városi Könyvtár és
Helytörténeti Győjtemény intézményvezetıje
a 18.) napirendi pont Tóth Árpádné a Szociális Gondozási Központ
tárgyalásánál:
intézményvezetıje
a 20.) napirendi pont Szoboszlai Zoltán a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató
tárgyalásánál:
Kft. ügyvezetı igazgatója
a 21.) napirendi pont Herter Gyula a Hajdúnánási Gyermek- és
tárgyalásánál:
Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatója
a 22.) és a 23.) napirendi pont Pappné Lelesz Gabriella a Szabolcs-Szatmár-Bereg
tárgyalásánál:
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Hajdúnánási Kirendeltségének vezetıje
A testületi ülésen részt vett még a Helyi Televízió három munkatársa.
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy 10 fı képviselı jelenlétével az ülés
határozatképes, azt megnyitotta.
Javasolta, hogy 25.) napirendi pontként a képviselı-testület vegye fel megtárgyalásra
az „Elıterjesztés a Városi Sporttelep infrastruktúrájának felújítására vonatkozó
pályázat benyújtására” c. napirendet. Javasolta továbbá, hogy a testület a meghívóban
szereplı 17. napirendet - Elıterjesztés a falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
bevezetéséhez szükséges intézkedések megtételére - az 5. napirend után tárgyalja meg,
illetve a meghívóban szereplı 22. napirendet - Elıterjesztés az 58/2011. (II. 08.)
számú Képviselı-testületi Határozat alapján elkészített távfőtési rendszer
korszerősítésére, hatékonyságának vizsgálatára irányuló stratégiai terv-tanulmány
megismerésére - a szünetet követıen elsıként tárgyalja meg a testület. A 25. napirendi
pontot - Elıterjesztés értékteremtı közfoglalkoztatási program támogatásához nyújtott
pályázat önrészének biztosítására - a 21. napirend elıtt tárgyalja meg és a testület,
illetve a meghívóban az eredeti 32. napirendként szereplı elıterjesztést - Elıterjesztés
átmeneti segély iránti kérelem elutasítása ügyében érkezett fellebbezésrıl - vegye le a
napirendek közül, mivel a fellebbezésnek az Egészségügyi és Szociális Bizottság saját
hatáskörében helyt adott.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a napirendi pontokkal és az
elhangzottakkal kapcsolatban van-e megjegyzés, észrevétel.
Mivel a napirendi pontokkal, a napirendi pontok sorrendjével, illetve az új napirendi
pontok felvételével és megtárgyalásával kapcsolatban megjegyzés, észrevétel nem
volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.

A képviselı-testület a napirendi pontokkal kapcsolatban tett módosító javaslatokat
10 igen szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Szólláth Tibor polgármester úr ezek után a jegyzıkönyv-hitelesítı személyére kért
javaslatot.
Buczkó József képviselı úr Tóth Imre képviselıt javasolta jegyzıkönyvhitelesítınek.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a testület egyetért-e a javaslattal.
A képviselı-testület Tóth Imre képviselıt, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt 8 igen
szavazattal, 2 képviselı (Oláh Miklós, Tóth Imre) nem vett részt a szavazásban - külön
határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Napirendi pontok:
1.)

Polgármesteri jelentés
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

2.)

Elıterjesztés Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló …/… (……) Önkormányzati Rendelet megalkotására
Elıadó:
Dr. Kis Ágnes PÜB elnök

3.)

Elıterjesztés Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló,
többször módosított 2/2010. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosítására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

4.)

Elıterjesztés az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog
gyakorlásáról szóló, többször módosított 21/2005. (V. 25.) Önkormányzati
Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott 18/2009.
(IX. 28.) Önkormányzati Rendelet módosítására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

5.)

Elıterjesztés a szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 19/2009. (IX. 28.)
Önkormányzati Rendeletet módosításáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

6.)

Elıterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások helyi
szabályairól szóló, többször módosított 18/2004. (V. 03.) Önkormányzati
Rendelet további módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló,
többször módosított 2/2007. (I. 26.) Önkormányzati Rendelet módosítására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

7.)

8.)

9.)

Elıterjesztés a falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás bevezetéséhez
szükséges intézkedések megtételére
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
Elıterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló, többször módosított 12/2005. (III. 15.) Önkormányzati
Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott 13/2010.
(IV. 26.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
Elıterjesztés az önkormányzat gazdasági programjának megalkotására (a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §-a alapján)
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

10.) Elıterjesztés
a
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
közoktatási
intézményhálózatának racionálisabb mőködése érdekében szükséges döntések
meghozatalára
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
11.) Elıterjesztés Hajdúnánás Városi Önkormányzat jegyzıi álláshelyre vonatkozó
pályázatok elbírálására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
12.) Elıterjesztés az 58/2011. (II. 08.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján
elkészített távfőtési rendszer korszerősítésére, hatékonyságának vizsgálatára
irányuló stratégiai terv-tanulmány megismerésére
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
13.) Beszámoló a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi és
Ügyrendi, valamint Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságainak 2010.
október-december között végzett munkájáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
14.) Elıterjesztés az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervével kapcsolatban
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
15.) Elıterjesztés a 2011/2012. tanévben
vonatkozóan
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

tanköteles

tanulók

beiskolázására

16.) Elıterjesztés a fenntartó által a Barcsa János Általános Iskolában a 2010/2011.
tanévben az osztályok, csoportok számának maximális létszámtól való eltérés
engedélyezésére
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
17.) Elıterjesztés Hajdúnánás Város Közmővelıdési Koncepciójához kapcsolódó
Intézkedési Terv felülvizsgálatára

Elıadó:

Szólláth Tibor polgármester

18.) Elıterjesztés a Szociális Gondozási Központ (4080 Hajdúnánás, Polgári u. 12.)
szakmai vizsgálata, valamint gazdaságossági vizsgálata eredményének
megtárgyalására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
19.) Elıterjesztés a fogászati alapellátás Tedejen történı bevezetésére
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
20.) Tájékoztató a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. 2011. évre vonatkozó üzleti
tervének bemutatásáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
21.) Tájékoztató a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2011. évre
vonatkozó üzleti tervének bemutatásáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
22.) Elıterjesztés értékteremtı közfoglalkoztatási program támogatásához nyújtott
pályázat önrészének biztosítására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
23.) Tájékoztató a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központ Hajdúnánási Kirendeltségének 2010. évi munkájáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester (a kirendeltség vezetıjének
tájékoztatója alapján)
24.) Elıterjesztés a Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régióhoz történı
csatlakozásra
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
25.) Elıterjesztés „Fenntarthatóbb életmód és fogyasztási lehetıségeket népszerősítı,
terjedésüket elısegítı mintaprojektek” címő pályázati konstrukció keretében
támogatható
tevékenységek
közül
a
„HÁZI
KOMPOSZTÁLÁST
NÉPSZERŐSÍTİ MINTAPROJEKT” elnevezéső pályázat benyújtására (KEOP/6.2.0/A/09-11)
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
26.) Elıterjesztés a Városi Sporttelep infrastruktúrájának felújítására vonatkozó
pályázat benyújtására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
27.) Elıterjesztés a Hajdúnánás Városi Rendırkapitányság és a Hajdúnánási Polgárır
Egyesület üzemanyagköltségének támogatására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

28.) Elıterjesztés a Pianó Feast Management Kht. „v. a.” (4700 Mátészalka, Erkel F.
út 19/b.) végelszámolójának kérelméhez
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
29.) Elıterjesztés Kozák Krisztián 4085 Hajdúnánás-Tedej, Hámán Kató u. 12. szám
alatti lakos kérelméhez
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
30.) Elıterjesztés önkormányzati tulajdonban lévı nem lakás céljára szolgáló helyiség
további hasznosítására, valamint a 42/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi
Határozat módosítására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
31.) Elıterjesztés lakás pályázatra meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakás
szociális jelleggel történı bérbeadása
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
32.) Elıterjesztés határozott idıtartamra, szociális jelleggel bérbe
önkormányzati lakások bérleti szerzıdéseinek meghosszabbítására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

adott

33.) Elıterjesztés átmeneti segély iránti kérelem elutasítása ügyében érkezett
fellebbezésrıl
Elıadó:
Kovács Zsolt ESzB elnök
34.) Különfélék
35.) Interpellációk
ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Polgármesteri jelentés
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a Polgármesteri jelentéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Buczkó József képviselı úr hozzászólásában az E-ON Kft. által végzendı fa
kivágási, illetve gallyazási munkák végzésérıl tájékoztatta a jelenlevıket és a város
lakosságát, melyet a maga részérıl a korábbi évekhez hasonlóan szervezettebbnek ítélt
meg. Kiemelte, hogy az E-ON a kivágott fák helyébe, amely akár 500 db is lehet
ezeknek a pótlására, évente 100 db fát biztosít 350 eFt-os áron. Ezzel nemcsak pótolni
tudjuk a hiányosságokat, hanem a környezetünk is esztétikusabb lesz. Sajnos a korábbi
években ezzel nem sokat törıdtünk. Elmondta még, hogy tárgyalásokat folytattak helyi
kertészetekkel a megfelelı fák kiválasztása érdekében. Sajnálattal jegyezte meg, hogy
a korábbi évben is lett volna lehetıség akár korlátlan mennyiségő facsemete
igénylésére, errıl azonban tudomása a Városfejlesztési Bizottságnak nem volt.
Elmondta még, hogy bizottsági ülésen fogalmazódott meg az a javaslat, hogy az utcák
vonatkozásában áttekintetést fognak végezni a fák pótlásának érdekében.

Szólláth Tibor polgármester úr kiegészítette még a jelentést azzal az információval,
hogy a napokban került megtartásra az üdülıtulajdonosok részére egy fórum, ahol
130 fı volt jelen. Sok igény megfogalmazódott, amelyek tárgyalás alapját képezhetik.
A megbeszélés igen konstruktív volt, amelynek folytatására május hónapban kerül sor,
amikor megkezdıdik a szezon, és már többen tartózkodnak itt. A félreértések
elkerülése érdekében tájékoztatta a hallgatóságot, hogy a fórumra azok a tulajdonosok
kaptak meghívót, akik az üdülıjük után idegenforgalmi adót fizetnek. Mivel ez az adó
önbevallásos kérte, hogy akinek van ilyen jellegő építménye, tegye meg a bevallást.
Mivel a Polgármesteri jelentéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés
nem volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el a fejezetekrıl különkülön.
A képviselı-testület a Polgármesteri jelentés I. fejezetét 10 igen szavazattal,
egyhangúlag - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
A képviselı-testület a Polgármesteri jelentés II. fejezetét 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
A képviselı-testület a Polgármesteri jelentés III. fejezetét - az elhangzott szóbeli
kiegészítéssel együtt - 10 igen szavazattal - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.

MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló …/… (……)
Önkormányzati Rendelet megalkotására
Elıadó: Dr. Kis Ágnes PÜB elnök
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi és a Városfejlesztési Bizottságok az
elıterjesztés határozati javaslatának 1.) és 2.) pontjait elfogadták, az Egészségügyi és
Szociális, valamint a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságok az
elıterjesztés határozati javaslatát kiegészítéssel, javaslattétellel fogadták el.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte a bizottság elnökének és tagjainak a
végzett munkáját. A rendkívüli képviselı-testületi ülések összehívásával kapcsolatban
mondta el, hogy évben sok pályázattal, sok pályázatra készülünk és e miatt több esetbe
kell majd rendkívüli ülést összehívni. Azonban, ha így fogadjuk el a szabályzatot,
akkor mőködési zavarok léphetnek fel. Az áthidaló megoldást meg kell találnunk. Az
interpellációval kapcsolatban elmondta, hogy ennek a körét bıvítjük, hiszen a
bizottsági elnökök felé is lesz egy ilyen lehetıség, valamint az 5 nappal elıtti
benyújtási kötöttség is eltőnt. Ez azt jelenti, hogy akár a testületi ülés napján is lehet
kérdést feltenni, a megkérdezett pedig eldönti, hogy akkor válaszol-e vagy 15 napon
belül írásban válaszol. Egyébként az önkormányzati törvény nem szabályozza, és nem
ismeri az interpelláció fogalmát.

Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Oláh Miklós képviselı úr megkérdezte, hogy az interpelláció elmaradását
polgármester úr vagy az elıterjesztı vette ki az anyagból.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a Szervezeti
és Mőködési Szabályzatban a 21. §-ban van egy képviselıi kérdések címszó, ahol
annak meghatározása is megtörtént. Tehát van ez a fajta kérdés feltevés és van az,
amelyet az önkormányzati törvény meghatározott jogintézményként, amelyet
felvilágosítás, kérésként definiál. Az interpellációs jog az országgyőlés
házszabályában található meg, de nem vagyunk kötelesek ezt a jogintézményt
használni. Nincs jogcsorbulás és nem került ki ez a jogintézmény, mivel eddig sem
volt.
Dombi György képviselı úr megkérdezte, hogy bizottsági ülés esetén a bizottsági
elnök akadályoztatása esetén nem képviselı bizottsági tagot lehet-e megbízni levezetı
elnöki tisztséggel. A másik észrevétele az alpolgármester úr munkaidejére vonatkozott,
mely szerint, ha alpolgármester úr rendelési ideje változik, akkor ne kelljen minden
esetben a rendeletet módosítani, véleménye szerint elég lenne, ha határozatban
döntenénk arról.
Szólláth Tibor polgármester úr Dr. Juhász Endre alpolgármester úr hivatali
munkarendjével kapcsolatban javasolta a képviselı-testület tagjainak, hogy az
alpolgármester hivatali munkarendjét - tekintettel arra, hogy rendelési ideje évente
változik - ne a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban, hanem a határozatban állapítsa
meg, a kiosztott határozati javaslatnak megfelelı módon. Ezért a rendelet-tervezet
36. § (2) bekezdését a következıképpen javasolta módosítani: „a képviselı-testület a
társadalmi megbízatású alpolgármester hivatali munkarendjét határozatban állapítja
meg.”
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy nem érez-e az elıterjesztı
ellentmondást a 6. § (4) pontja és a 8. § (2) pontja között.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony véleménye szerint ki lehet venni az 5 millió Ft-os
kötelezettségvállalást vagy ennek a bekezdésnek az alkalmazása során legyünk
figyelemmel a 6. § (4) bekezdésére. Ezzel a szabállyal arra akarta felhívni a figyelmet,
hogy meg kell találni a szabályozásban annak a módját, hogy ne kerüljön ide olyan
elıterjesztés, amelynek nem tudjuk áttekinteni a hátterét.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy nem cél az, hogy mindenki az utolsó
pillanatban kapjon információt és a legkevesebb tudás birtokában döntsön. Sajnos
eddig ez volt, de ez a továbbiakban nem cél. Jöhet azonban egy olyan anyag, amelyet
1 vagy 2 nappal késıbb küld ki, és összehív egy ülést, ahol ez napirendi pontként
szerepel, amikor a napirendi pontokat tárgyaljuk ahhoz, hogy felkerüljön, de mivel a
3 napot nem érte el a kiküldésnek az ideje ott minısített többséggel kell a testületnek
elfogadnia, hogy a napirendet megtárgyalja vagy sem. Ha nincs minısített többség,

akkor nem lehet megtárgyalni és a fı szabály életbe lép, hogy 3 nappal elıtte nem lett
az anyag kiküldve.
Oláh Miklós képviselı úr visszautalt arra, hogy amikor a mostani többség
kisebbségben volt minden megtettek annak érdekében, hogy minden demokratikus
joguk érvényesüljön. Amikor többségbe kerültek, akkor erıteljesen igyekeztek
csorbítani az elızı polgármester jogait és lehetıségeit. Az interpelláció kihagyásával
ennek a továbbfolytatását látja. Ha az önkormányzati törvény ennek a lehetıségét
megadja, akkor kéri, hogy ez kerüljön vissza, mégpedig úgy, hogy a jelenleg érvényes
Szervezeti és Mőködési Szabályzat 12. §-át emeljük be azzal a változtatással, hogy
15 nap legyen a válaszadási határidı. Javasolta, hogy a bizottsági elnöktıl való
kérdezés szöveg szerint is kerüljön be, illetve ha a kérdésre válasz nem lehetséges az
ülés napján, akkor 15 napon írásban lehessen a kérdezınek a választ megadni.
Javasolta még, hogy a képviselık is tartsanak fogadóórát, melynek az idıpontja
kerüljön ki a város honlapjára is.
Szólláth Tibor polgármester úr megjegyezte, hogy az elızı ciklusban sajnos
polgármester úr nem kívánt a többséggel együttdolgozni, ugyanakkor a többségnek
megvolt a lehetısége bizonyos korlátozásokra. Örül annak, hogy képviselı úr
felvetette a fogadóóra kérdését. A maga részérıl nem kellemetlen az interpelláció
intézménye. Örül annak, hogy „csak” errıl szól a vita.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony jelezte, hogy mint elıterjesztı a javaslatokat nem
fogadja be, illetve a 6. § (4) bekezdésére vonatkozó javaslatokat sem tudja befogadni.
Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalva az elhangzottakat elmondta, hogy
szavazásra bocsátja azt a javaslatot, hogy az interpelláció kerüljön vissza a
korábbiakhoz hasonlóan, azzal a kiegészítéssel, hogy 15 nap legyen a válaszadásra a
lehetıség, illetve a bizottsági elnök is interpellálható legyen. Módosító javaslat még
az, hogy a rendkívüli ülés esetén az 5.000.000.- Ft-ot meghaladó
kötelezettségvállalásnál a képviselık több mint felének igen szavazata legyen
szükséges.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony ismertette az Ötv. 19. § (2) bek. a) pontját a
képviselıi kérdésekre vonatkozóan és megjegyezte, hogy a mi Szervezeti és Mőködési
Szabályzatunk ezzel nem ellentétes. Ami a kérdésekre vonatkozik, az nem ezzel a
jogintézménnyel azonos, azt a 13. pontban határoztuk meg.
Szólláth Tibor polgármester úr ezek után szavazást rendelt el elsıként arról a
módosító javaslatról, hogy az interpelláció kerüljön vissza, illetve az írásbeli
válaszadásra 15 napos legyen a határidı. Az elıterjesztı ezt a javaslatot nem fogadta
be.
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló …/… (……) Önkormányzati Rendelet megalkotására készült
elıterjesztés kapcsán azt a módosító javaslatot, hogy az interpelláció kerüljön vissza,

illetve az írásbeli válaszadásra 15 napos legyen a határidı 5 igen, 4 nem szavazattal
(Szólláth Tibor, Kovács Zsolt, Dombi György, Buczkó József) és 1 tartózkodással
(Dr. Juhász Endre) nem került elfogadásra.
Szólláth Tibor polgármester úr a továbbiakban javasolta, hogy a képviselık
fogadóórájára vonatkozóan minden képviselı írásban kerüljön megkeresésre és az
idıpontok leadása után azok a város honlapján kerüljenek megjelentetésre.
A képviselı-testület azt a javaslatot, hogy a képviselık fogadóórájára vonatkozóan
minden képviselı írásban kerüljön megkeresésre és az idıpontok leadása után az a
város honlapján megjelentetésre kerüljön 9 igen, 1 nem szavazattal (Dr. Kis Ágnes)
- külön határozat hozatala nélkül - elfogadásra került.
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló …/… (……) Önkormányzati Rendelet megalkotására készült
elıterjesztés kapcsán azt a módosító javaslatot, hogy rendkívüli ülés esetén minısített
többség dönthet úgy napirendi pont felvételekor, hogy 5.000.000.- Ft-ot meghaladóan
is tárgyalhat úgy a testület, hogy 3 nappal elıtte nem kapta meg az elıterjesztést
9 igen, 1 nem szavazattal (Dr. Kis Ágnes) elfogadta.
(Rendeletbe foglalva a szavazások végén.)
Oláh Miklós képviselı úr jelezte, hogy a testület még nem szavazott arról, hogy a
13. pontba kerüljenek be a bizottsági elnökök.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony, mint elıterjesztı jelezte, hogy a javaslatot nem
tudja befogadni.
Szólláth Tibor polgármester úr ezek után szavazást rendelt el a javaslatról.
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló …/… (……) Önkormányzati Rendelet megalkotására készült
elıterjesztés kapcsán azt a módosító javaslatot, hogy a 13. pont Képviselıi kérdések
21. § (1) bekezdésébe a „bizottsági elnököknek” kifejezés bekerüljön 6 igen, 4 nem
szavazattal (Szólláth Tibor, Kovács Zsolt, Dr. Kis Ágnes, Buczkó József) elfogadta.
(Rendeletbe foglalva a szavazások végén.)
Szólláth Tibor polgármester úr ezek után szavazást rendelt el az elıterjesztés
határozati javaslatának 1.) pontjáról figyelembe véve a belsı szavazások eredményét
is.
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló …/… (……) Önkormányzati Rendelet megalkotására készült
elıterjesztés határozati javaslatának 1.) pontját - figyelembe véve a belsı szavazások
eredményét is - 9 igen, 1 nem szavazattal (Oláh Miklós) elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotta meg:

4/2011. (IV. 04.) Önkormányzati Rendelet

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 04.)
Önkormányzati Rendeletét megalkotja.
Felkéri a jegyzıt, hogy a rendelet kihirdetésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Kiss Imre jegyzı
Határidı: 2011. április 04.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
4/2011. (IV. 04.)
Önkormányzati Rendelete
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány
44/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket
rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. Az önkormányzat és jelképei
1. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Hajdúnánás Városi Önkormányzat (a
továbbiakban: önkormányzat).
(2) Az önkormányzat székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám. Az
önkormányzat mőködési területe: Hajdúnánás közigazgatási területe.
(3) Az önkormányzat önállóan, szabadon, demokratikus módon széleskörő
nyilvánosságot teremtve intézi a település közügyeit, gondoskodik a helyi
közszolgáltatásokról, a helyi közhatalom önkormányzati típusú gyakorlásáról.
(4) Az önkormányzat szervei: a képviselı-testület, a polgármester, a bizottságok és a
polgármesteri hivatal.
(5) A képviselı-testület az önkormányzat kötelezı feladatain túl önként is vállalhatja
közfeladat ellátását a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben (a
továbbiakban: Ötv.) foglaltak szerint - az éves költségvetési rendeletben
meghatározva -, ha annak személyi, tárgyi és pénzügyi feltételei rendelkezésre
állnak. Az önkormányzat által ellátott kötelezı és önként vállalt feladatokat az 1. és
a 2. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat jelképeit, a városi címert és zászlót, valamint azok használatának
rendjét önkormányzati rendeletek szabályozzák.

II. Fejezet
A képviselı-testület, szervezet, mőködés
2. Képviselı-testület
2. § (1) A képviselı-testület taglétszáma 11 fı.
(2) A képviselı-testület egyes hatásköreit a polgármesterre és a bizottságokra
rendeletében átruházhatja. A képviselı-testület által átruházott hatáskörök
felsorolását, azok jogszabályhelyi konkrét megjelölését és az egyes hatáskörök
gyakorlójának megnevezését a 3. melléklet tartalmazza.
3. A munkaterv
3. § (1) A képviselı-testület éves munkatervében fontossági sorrendben meghatározza a
napirendi pontokat, valamint azok elıadóit, fıbb feladatait és az ülések tervezett
idıpontjait.
(2) A munkatervben meg kell határozni azt is, hogy mely napirendi pont
elıkészítésénél kell közmeghallgatást tartani, illetve mely témához kell bizottsági
állásfoglalást beterjeszteni.
(3) A munkaterv-tervezetének összeállításához igényelni kell a bizottsági elnökök, a
települési képviselık, a nem települési képviselı bizottsági tagok, a városi
társadalmi-érdekvédelmi szervezetek, a közszolgáltatást nyújtó szervek, az
önszervezıdı polgári közösségek és az önkormányzati intézmények vezetıinek
javaslatait oly módon, hogy azok érdemben a munkaterv összeállításakor
figyelembe vehetık legyenek. Javaslataik megtételére legalább 15 napos határidıt
kell biztosítani.
(4) A fenti személyektıl kapott javaslatokról a polgármester a képviselı-testületet
akkor is tájékoztatni köteles, ha azokat a munkaterv-tervezetébe nem veszi fel.
(5) A munkatervet elfogadás után meg kell küldeni a települési képviselıknek és a (3)
bekezdésben megjelölt személyeknek, szervezeteknek.
(6) A munkatervnek tartalmaznia kell:
a) a képviselı-testületi ülések tervezett idıpontjait, napirendjeit,
b) azoknak a napirendeknek a megjelölését, amelyek elıkészítésénél
közmeghallgatást kell tartani,
c) a napirendi pontok elıterjesztıjének (elıadójának) a megjelölését. A napirend
elıterjesztıje fıszabály szerint a polgármester,
d) azoknak a témaköröknek tételes megjelölését, amelyeket valamely bizottság
(tanácsnok) nyújt be, illetıleg amelyhez bizottság vagy tanácsnok
állásfoglalását, véleményét kell beszerezni és

e)

a jogszabályok által kötelezıen elıírt napirendi pontokat.
4. A képviselı-testület alakuló ülése

4. § (1) A képviselı-testület alakuló ülését a polgármester hívja össze.
(2) Az alakuló ülésen:
a) a Választási Bizottság elnöke megtartja a választásról szóló tájékoztatóját,
ismerteti a választás eredményét,
b) a Választási Bizottság elnöke átadja a polgármester és a képviselık
megbízólevelét,
c) a testület tagjai (képviselık) a korelnök elıtt esküt tesznek,
d) a polgármester esküt tesz a megalakult képviselı-testület elıtt, majd ismerteti
programját,
e) a képviselı-testület a korelnök javaslatára megállapítja a polgármester
illetményét és költségtérítését,
f) a képviselı-testület módosíthatja a Szervezeti és Mőködési Szabályzatot (a
továbbiakban: SZMSZ),
g) a képviselı-testület megválaszt legalább egy alpolgármestert, majd
megállapítja az alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését,
h) a képviselı-testület megválaszthatja a bizottsági tagokat és elnököket.
5. A képviselı-testület rendes, rendkívüli ülésének összehívása
5. § (1) A képviselı-testület szükség szerint ülésezik, de legalább évi 6 rendes ülést tart.
Rendes ülés július 01-je és augusztus 31-e között nem tervezhetı.
(2) A képviselı-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester
hívja össze. A polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejő betöltetlensége,
illetve tartós akadályoztatásuk esetén az ülést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
elnöke hívja össze.
(3) a)

A képviselı-testületi ülésen tanácskozási joggal vehetnek részt:
aa) a napirendi pontok elıadói,
ab) a napirend által érintett szerv vezetıje,
ac) az országgyőlési képviselı,
ad) a kisebbségi önkormányzat elnöke és
ae) a 4. mellékletben szereplı önszervezıdı közösségek képviselıi, a
tevékenységi körükbe tartozó napirendek tárgyalása alkalmával.

b)

Azon gazdasági témájú elıterjesztéseknél, melyeknél az illetékes területi
gazdasági kamarákat véleményezési jog illeti meg, az elıterjesztést tárgyaló
testületi ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni.

(4) A rendes ülésre szóló meghívót - a tárgysorozat megjelölésével -, a polgármesteri
jelentést, a napirenden szereplı elıterjesztések anyagát, az elızı ülés határozatait
tartalmazó jegyzıkönyvi kivonatot és a feltett kérdésekre adott írásbeli válaszokat
az ülés elıtt legalább:
a) 6 munkanappal korábban kell digitális adathordozón kiküldeni vagy
elektronikus úton elérhetıvé tenni a képviselık számára és

b)

5 munkanappal korábban kell írásban kiküldeni vagy elektronikus úton
elérhetıvé tenni a nem települési képviselı bizottsági tagok számára.

(5) A (3) bekezdés a) – b) pontjában meghatározott szervezetek képviselıinek (a
továbbiakban együtt: meghívottak) az ülés elıtt legalább 5 munkanappal korábban
kell írásban kiküldeni vagy elektronikus úton elérhetıvé tenni a rendes ülésre szóló
meghívót és az elıterjesztések anyagát.
(6) A meghívóban szereplı napirendi pontokra szóban csak kivételesen lehet
elıterjesztést tenni, az elıterjesztı rövid tájékoztatója után a képviselı-testület
egyszerő szótöbbséggel azonnal dönt a napirend felvételérıl. A határozati javaslatot
ez esetben is írásban kell kiadni.
(7) A rendes ülések idıpontját és napirendjét elızetesen nyilvánosságra kell hozni az
önkormányzat hirdetıtábláin és a város honlapján, továbbá tájékoztatás céljából
meg kell küldeni a Hajdúnánási Újság és a Helyi Televízió fıszerkesztıjének. A (4)
bekezdésben foglalt anyagokat pedig meg kell küldeni a városi könyvtárnak, kivéve
a zárt ülésen tárgyalandó anyagokat.
6. § (1) A polgármester abban az esetben, ha a döntés nem halasztható, rendkívüli
képviselı-testületi ülést hívhat össze.
(2) A rendkívüli testületi ülést össze kell hívni legalább 3 fı települési képviselı vagy a
képviselı-testületi bizottságának indítványára is az indítvány átvételétıl számított
15 napon belül.
(3) A rendkívüli képviselı-testületi ülésre szóló meghívót és az elıterjesztéseket az ülés
elıtt legalább 24 órával kell írásban vagy digitális adathordozón kiküldeni, vagy
elektronikus úton elérhetıvé tenni a képviselık és a meghívottak számára.
(4) Amennyiben a döntés tárgya 5.000.000,- Ft-ot meghaladó kötelezettségvállalás, a
rendkívüli ülésre szóló meghívót és az elıterjesztéseket - a (3) bekezdéstıl eltérıen
- az ülés elıtt legalább 3 nappal korábban kell írásban vagy digitális adathordozón
kiküldeni, vagy elektronikus úton elérhetıvé tenni a képviselık és a meghívottak
számára. Amennyiben a meghívó és az elıterjesztések kiküldése vagy elektronikus
úton történı elérhetıvé tétele az ülés elıtt 3 nappal korábban nem történt meg, a
képviselı-testület a rendkívüli ülésen minısített többségő szavazással dönt az
elıterjesztés megtárgyalásáról.
(5) A képviselıket és a meghívottakat a rendkívüli testületi ülés idıpontjáról a
lehetıségekhez képest távbeszélın, e-mailben vagy rövid szöveges üzenetben (smsben) is értesíteni kell.
(6) Rendkívüli ülésen képviselıi kérdések nem szerepelhetnek a napirenden.
6. Az ülés vezetése
7. § (1) A képviselı-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az
alpolgármester, illetve mindkettıjük akadályoztatása esetén az ülésen megválasztott
ülést levezetı elnök vezeti.

(2) A polgármester feladatai a képviselı-testület ülésének vezetésével kapcsolatban:
a) megállapítja és az ülés idıtartama alatt figyelemmel kíséri az ülés
határozatképességét,
b) biztosítja az ülés zavartalan rendjét,
c) elıterjeszti a napirendi javaslatot,
d) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja a vitát,
e) a vita alapján megfogalmazza a kiegészített, módosított határozati javaslatokat
olyképpen, hogy arra egyértelmő igen-nel vagy nem-mel lehessen szavazni,
f) napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat és kihirdeti
a határozatot,
g) biztosítja a települési képviselı önkormányzati kérdésekben felvilágosítás
kérési jogának gyakorlását és
h) berekeszti az ülést.
7. A tanácskozás rendje általában
8. § (1)

A napirend tervezetét a polgármester ismerteti és indokolja, ha az eltér az
elızetesen kiküldött, meghívóban szereplı napirendtıl. A meghívóban nem
szereplı napirendi pontokra csak sürgıs és halasztást nem tőrı ügyekben lehet
javaslatot (a továbbiakban: sürgısségi indítvány) tenni.

(2) A települési képviselık megvitatják a napirendi javaslatot és az esetleges sürgısségi
indítványokat. A képviselı-testület a napirend elfogadása elıtt minısített többségő
szavazással dönt a sürgısségi indítványok elfogadásáról, és hányadik napirendi
pontként való felvételérıl. A települési képviselık ezt követıen megvitatják a
tárgyalandó napirendi javaslatok szükségességét, és arról egyszerő szótöbbséggel
határoznak.
(3) Ha a képviselı-testület helyt ad a sürgısségi indítványnak, úgy azt a napirendi
pontok között - az indítványozó által megjelölt helyen, ennek hiányában a nyílt ülés
utolsó napirendi pontjaként - kell megtárgyalni. Ha a képviselı-testület nem ismeri
el a sürgısséget, úgy a napirendek meghatározásakor kell arról állást foglalni, mikor
tőzik napirendre.
(4) A sürgısségi indítványt írásban – kivételes esetben, szóban – lehet elıterjeszteni,
határozati javaslatot viszont ez esetben is írásban kell kiadni. Az elıterjesztı
indítványát a sürgısség tényének rövid indokolásával és a határozati javaslattal
együtt legkésıbb egy órával az ülést megelızıen át kell adja a jegyzınek
törvényességi ellenırzés céljából. Sürgısségi indítványt az elıterjesztésre
jogosultak nyújthatnak be.
(5) A napirend elfogadását követıen a képviselı-testület megválasztja az ülés
jegyzıkönyvét aláíró, legfeljebb két hitelesítıt.
9. § (1) A polgármester minden elıterjesztés és határozati javaslat felett vitát nyit.
(2) Az írásbeli elıterjesztést az elıadó maximum 5 percben a vita elıtt szóban
kiegészítheti.
(3) A képviselı-testület tagjai a vitát megelızıen minden esetben a jelentkezés
sorrendjében kérdéseket intézhetnek az elıterjesztıhöz. A kérdéseket a képviselık

összefoglalva egy alkalommal tehetik meg napirendenként maximum 2 perc
idıtartamban.
(4) Az esetleges szóbeli kiegészítés után a polgármester az adott napirenddel
kapcsolatosan ismerteti a bizottságok véleményeit, melyet a bizottságok elnökei
maximum 3 perc idıtartamban kiegészíthetnek. A bizottsági javaslatokat írásban a
jegyzıkönyvhöz kell csatolni.
(5) A kérdésekre a napirend elıadója válaszol.
(6) Ezt követıen kerül sor a véleményekre és a hozzászólásokra, melyeket a képviselık
minden esetben a jelentkezés sorrendjében két alkalommal tehetnek meg 3-3 perc
idıtartamban.
(7) Személyes érintettség okán két alkalommal további 2 perc, illetıleg 1 perc
idıtartamban ismételt vélemény, illetve hozzászólás lehetısége illeti meg a
képviselıt.
(8) A vita lezárására, a hozzászólások idıtartamának további korlátozására bármely
képviselı javaslatot tehet. A javaslatról a képviselı-testület minısített
szótöbbséggel dönt.
(9) A vita lezárását követıen a polgármester a módosító javaslatokat egyenként
bocsátja szavazásra. A polgármester elıször a módosító és kiegészítı javaslatokat,
majd az eredeti határozati javaslatot, végül az egész határozati javaslatot bocsátja
szavazásra.
(10) A szavazás elıtt a polgármester a jegyzınek megadja a szót, amennyiben ı bármely
javaslat törvényességét érintıen észrevételt kíván tenni. A törvényességi
észrevételnek minden esetben tartalmazni kell a jogszabályi hely pontos
megnevezését.
(11) Az ülést vezetı elnök ismerteti a szavazás módját és a döntéshez szükséges
szavazati arányt.
10. §

A "Különfélék" napirendi pontban csak egyszerő szótöbbséggel eldönthetı
elıterjesztések szerepelhetnek.

11. § (1) A képviselı-testület a polgármester elıterjesztése alapján polgármesteri jelentés
címmel tárgyalja és külön-külön dönt:
a) a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentésrıl,
b) a polgármester és az alpolgármester két ülés között végzett fontosabb
tevékenységérıl, az önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról, az
azokkal összefüggı kiutazásokról, illetıleg a jegyzı negyedévenkénti
fontosabb tevékenységérıl és
c) az elızı képviselı-testületi ülésen elhangzott képviselıi kérdések alapján tett
intézkedésekrıl szóló jelentés elfogadásáról.

(2) Ha a képviselı-testület a polgármesteri jelentés valamely részét nem fogadja el,
akkor arról a polgármester a kifogásoltak figyelembevételével a következı
képviselı-testületi ülésre újabb jelentést készít.
(3) Képviselı-testületi határozatot igénylı döntést elıkészítı határozati javaslat
a polgármesteri jelentésben nem szerepelhet.
12. § (1) Bármelyik képviselı ügyrendi javaslatot tehet, amely javaslat az ülés vezetésével,
rendjével összefüggı, illetve a tárgyalt napirendi pontot érdemben nem érintı,
döntést nem igénylı eljárási kérdésekre vonatkozhat. A vita lezárását követıen
ügyrendi javaslatot csak a szavazás módjára lehet tenni. Az ügyrendi javaslatról a
képviselı-testület vita nélkül határoz.
(2) Bármelyik képviselı ügyrendi javaslatot tehet a képviselı-testületi ülés késıbbi
idıpontban történı folytatására (folytatólagos ülés) az ok megjelölésével. A
folytatólagos ülésrıl a képviselı-testület minısített szótöbbséggel azonnal dönt. A
polgármester a döntést követıen gondoskodik a folytatólagos ülés összehívásáról.
13. §

A polgármester az ülés rendjének fenntartása érdekében:
a) figyelmeztetheti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgytól, ismétli a
korábban elmondottakat és eredménytelen figyelmeztetés esetén tıle a
szót megvonhatja,
b) rendreutasíthatja azt, aki a testületi üléshez méltatlan magatartást tanúsít,
c) ha az a) - b) pontban foglalt intézkedés nem vezetne eredményre,
vagy
hatástalan
maradna,
a
polgármester
javasolhatja
a
figyelmeztetésnek, illetıleg a rendreutasításnak jegyzıkönyvben történı
rögzítését. Errıl a képviselı-testület vita nélkül egyszerő szótöbbséggel
határoz.

14. § (1) A képviselı-testület ülése fıszabályként nyilvános.
(2) A zárt ülés tartására az Ötv. szabályai az irányadóak.
15. § (1) A képviselı-testület esetenként egyszerő szótöbbséggel dönt az ülésen megjelent
állampolgárok hozzászólási jogáról, annak korlátozásáról.
(2) Elmarasztaló felszólalás vagy sértı megjegyzés esetén – a határozathozatal elıtt –
az érintett polgárnak vagy a szervezet, illetıleg jogi személy képviselıjének a szót
meg kell adni.
8. Elıterjesztések
16. § (1) A testület ülésére elıterjesztést tehetnek:
a)

a polgármester,

b)

az alpolgármester,

c)

feladatkörükben a bizottságok,

d)

a jegyzı és

e)

a tanácsnok.

(2) Elıterjesztést tenni fıszabályként írásban kell, szóban csak kivételesen lehet, a
határozati javaslatot viszont ez esetben is írásban kell kiadni. Ilyen kivételes eset a
foglalkoztatást jelentısen elısegítı, vagy jelentıs lakossági, idegenforgalmi,
gazdasági, szociális érdeket szolgáló elıterjesztés, melynek képviselı-testületi
megtárgyalása soron kívül indokolt.
(3) Az elıterjesztés tartalmazza:
a) a napirend elıterjesztıjének nevét és beosztását,
b) a napirend elıkészítésében résztvevık nevét és beosztását,
c) a jegyzı nevét, mint az elıterjesztés törvényességi ellenırzıjét,
d) annak áttekintését, szerepelt-e már korábban is napirenden, ha igen, milyen
döntés született,
e) a meghozandó döntés indokainak bemutatását,
f) az elıterjesztés készítıje által meghívottként meghívandó személyek körét és
g) határozati javaslatot, ezen belül:
ga) a jogszabályi hivatkozással alátámasztott, egyértelmően meghatározott esetleges alternatív döntési lehetıségeket is tartalmazó - rendelkezı részt,
gb) esetlegesen az alternatív döntésre elıterjesztett szakértıi javaslatokat
egymástól világosan elkülönítve,
gc) a végrehajtásért felelıs szerv vagy személy megnevezését, és
gd) a végrehajtási határidı megjelölését.
(4) A testületi határozatok végrehajtásáról a határozatban megjelölt felelıs köteles a
végrehajtásra meghatározott határidı lejártát követı 5 napon belül jelentést
készíteni és azt a polgármesterhez igazolható módon eljuttatni.
(5) A testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentésnek tartalmaznia kell a
végrehajtás eredményét. A végrehajtás – akár részleges – eredménytelensége esetén
is ennek okát, a végrehajtás során esetlegesen felmerülı problémákat.
(6) Ha a végrehajtás határidıre nem történne meg, akkor jelenteni kell annak indokait
és a mulasztásért felelıs személyt.
(7) Az elıterjesztést az (1) bekezdésben szereplı elıterjesztésre jogosultak írhatják alá.
(8) Az elıterjesztést törvényességi szempontból a jegyzı köteles elızetesen
felülvizsgálni és biztosítani az eljárási, alaki és adminisztrációs követelmények
érvényesülését.
(9) Az elıterjesztéseket írásban kell leadni és a Polgármesteri Hivatal belsı
informatikai hálózatán elérhetıvé tenni - a sürgısségi indítvány kivételével - a
testületi ülést megelızı 9. munkanapig a jegyzı számára, aki intézkedik:
a) az elıterjesztések és az 5. § (4) bekezdésben megjelölt anyagok digitális
adathordozón való rögzítésérıl és kiküldésérıl, vagy elektronikus úton történı
elérésének biztosításáról a képviselı-testület tagjai számára,
b) az elıterjesztések és az 5. § (4) bekezdésben megjelölt anyagok írásban történı
sokszorosításáról és postázásáról, vagy elektronikus úton történı elérésének
biztosításáról a nem települési képviselı bizottsági tagok számára és

c)

az elıterjesztések és az ülésre szóló meghívó sokszorosításáról és postázásáról,
vagy elektronikus úton történı elérésének biztosításáról a meghívottak
számára.

(10) A lejárt határidejő testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést - a
végrehajtásért felelısök jelentései alapján - "Polgármesteri jelentés" címmel kell
kiadni.
9. Képviselıi önálló indítvány
17. § (1) A képviselı önálló indítványát az ülés napját megelızı 5 nappal, írásban köteles a
polgármester részére beterjeszteni.
(2) A beterjesztésnek tartalmazni kell az önálló indítvány tárgyát, a határozati javaslatot
és az önálló indítványt elıterjesztı képviselı aláírását.
(3) A képviselı-testület ülésének napirendjére önálló napirendi pontként felvehetı
indítványnak a tárgyalásra és a határozathozatalra alkalmasnak kell lennie.
(4) A (3) bekezdés szerinti indítvány tárgyalásra és a határozathozatalra
alkalmasságáról, valamint napirendre tőzésérıl a képviselı-testület - vita nélkül egyszerő szótöbbséggel határoz. A határozathozatal elıtt az indítványt tevınek a
szót meg kell adni, aki maximum 5 perc idıtartamban mondhatja el szóbeli
kiegészítését.
10. A szavazás módja
18. § (1) A szavazás nyílt, név szerinti vagy titkos szavazással történik.
(2) A nyílt szavazás a szavazógép használatával, vagy kézfelemeléssel történik.
(3) A név szerinti szavazás esetén a jegyzı ülésrendben felolvassa a képviselık nevét,
akik "igen" vagy "nem", illetve "tartózkodom" nyilatkozattal szavaznak.
(4) A képviselı-testület döntéseit fıszabályként nyílt szavazással hozza.
(5) A titkos szavazás tartására az Ötv-ben foglalt szabályok az irányadóak.
(6) A titkos szavazás elrendelésérıl, illetve a név szerinti szavazásról bármelyik
képviselı javaslatára a testület – vita nélkül – egyszerő szótöbbséggel határoz.
(7) A titkos szavazást az erre a célra alakított eseti bizottság képviselı tagjai
bonyolítják le.
(8) A határozati javaslat részekre is bontható. Ez esetben részenként kell szavazásra
bocsátani.
(9) A szavazás elıször a módosító javaslatokról, indítványokról történik, végül az egész
határozati javaslatról dönt a képviselı-testület.

(10) A módosító indítványokról a szavazás egyszerő szótöbbséggel történik, akkor is, ha
az egész határozati javaslat elfogadásához minısített többség szükséges.
11. Önkormányzati rendelet alkotása
19. § (1) A rendelet alkotását kezdeményezheti:
a) a polgármester
b) a települési képviselı,
c) a képviselı-testület bizottsága,
d) a helyi társadalmi szervezet vezetı testülete és
e) a jegyzı.
(2) A rendelet alkotását az (1) bekezdés b)-e) pontjában felsorolt személyek és
szervezetek a polgármesternél kezdeményezhetik.
(3) A képviselı-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok
rendezésére vonatkozó rendeletalkotás esetében elıször annak szükségességérıl
határoz.
(4) A képviselı-testület rendelet-elıkészítéssel megbízhatja valamely bizottságát, vagy
külön e célra bizottságot hozhat létre.
(5) Az állampolgárok szélesebb körét érintı rendelet-tervezetet legalább
30 napra közszemlére kell tenni a Polgármesteri Hivatalban, a város honlapján és a
piacon
elhelyezett
hirdetıtáblán.
A
rendelet-tervezetet
egyidejőleg
megtekinthetıség céljából meg kell küldeni a városi könyvtárnak is.
(6) Az önkormányzati rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal fıbejárati kapujában
elhelyezett hirdetıtáblára történı kifüggesztéssel történik.
(7) Az önkormányzati rendeletek kihirdetésérıl
gondoskodik.

és végrehajtásáról

a jegyzı

(8) A jegyzı köteles gondoskodni arról, hogy a lakosság tájékoztatása céljából az
önkormányzati rendeletek a piac bejáratánál elhelyezett hirdetıtáblán a kihirdetés
napján kifüggesztésre kerüljenek, a város honlapján pedig a kihirdetést követı
napon megjelenjenek.
12. Döntéshozatal
20. § (1) A képviselı-testület döntéseit általában egyszerő szótöbbséggel hozza.
(2) A képviselı-testület tagjai több mint a felének szavazata (minısített többség)
szükséges:
a)

az Ötv-ben meghatározott ügyek eldöntéséhez és

b)

az SZMSZ-ben meghatározott alábbi ügyek eldöntéséhez:
ba) helyi népszavazás kiírása az Ötv. 46. § (3) bekezdésben foglalt esetekben;
bb) kitüntetés, kitüntetı címek adományozása;

bc)
bd)
be)
bf)
bg)
bh)
bi)
bj)
bk)
bl)

képviselı-testület hatáskörének átruházása;
gazdasági program elfogadása;
fejlesztési célú hitelfelvétel;
kötvénykibocsátás;
közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele és átadása;
közterület elnevezése, nevének megváltoztatása;
emlékmőállítás;
intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése,
folytatólagos ülés tartása,
a vita lezárása, a hozzászólások idıtartamának további korlátozása.

(3) A szavazás során az egyszerő szótöbbséggel eldöntendı ügyekben a javaslat
elfogadásához a jelenlévı képviselık több mint a felének "igen" szavazata, a
minısített többséggel eldöntendı ügyekben legalább 6 igen szavazat szükséges.
(4) Ha a (3) bekezdés szerinti "igen" szavazatok száma nincs meg, a határozati javaslat
„az elfogadásához szükséges szavazattöbbséget nem kapta meg” jelöléssel kerül
jegyzıkönyvezésre.
(5) Az önkormányzati rendeleteket és a képviselı-testületi határozatokat külön-külön
naptári év elejétıl kezdıdıen folyamatosan arab számmal és ezen felül
megkülönböztetı jelzéssel kell ellátni. A megkülönböztetı jelzés az önkormányzati
rendelet esetén a kihirdetés idıpontja, a képviselı-testületi határozatnál pedig a
testületi ülés idıpontja {például: 7/2010. (X. 25.) számú Képviselı-testületi
Határozat, 1/2010. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet}. Amennyiben a napirend
tárgyában több intézkedést igénylı határozat vált szükségessé, a határozatot további
a./, b./ ... stb. pontokkal kell tagolni.
(6) A képviselı-testület rendeleteit és határozatait elektronikus úton meg kell küldeni a
települési képviselıknek, a téma szerint érintett szerveknek és személyeknek.
(7) A rendeletek és határozatok nyilvántartásáról a jegyzı gondoskodik. A
nyilvántartásban rögzíteni kell a rendelet, illetve határozat:
a) sorszámát és tárgyát,
b) a végrehajtásra vonatkozó intézkedéseket és
c) a végrehajtás határidejét és felelısét.
(8) A képviselı-testület normatív határozatának közzététele a Polgármesteri Hivatal
fıbejárati kapujában elhelyezett hirdetıtáblára történı kifüggesztéssel történik.
(9) A testület számozott határozat nélkül, de jegyzıkönyvi rögzítéssel hoz döntést:
a) az ülés napirendi pontjának elfogadásáról,
b) a polgármesteri jelentés elfogadásáról és
c) az ügyrendi javaslatokról.
13. Képviselıi kérdések
21. § (1) Képviselıi kérdések: a köz érdekében tett, az önkormányzati hatáskörbe tartozó
szervezeti, mőködési, döntési, elıkészítési jellegő felvetések vagy tudakozódások,

amelyeket a napirend lezárása után egy alkalommal tehet fel a települési képviselı a
polgármesternek, az alpolgármesternek, a bizottsági elnököknek és a jegyzınek.
(2) A kérdés esetén a kérdezı elfogadási nyilatkozatra
képviselı-testület a felvilágosításról nem szavaz.

nem

jogosult,

a

14. Jegyzıkönyv
22. § (1) A jegyzıkönyv elkészítésérıl a jegyzı gondoskodik, annak egy példányát
mellékleteivel együtt az ülést követı 15 napon belül megküldi a Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal vezetıjének.
(2) A képviselı-testület üléseirıl hang- és képanyag készül, melyet a szerkesztett
jegyzıkönyv elkészülte után a keletkezést követı év március 31-éig a levéltárban
kell elhelyezni.
(3) A jegyzıkönyvnek tartalmaznia kell:
a) az ülés helyét és idejét,
b) az ülésen megjelent, továbbá külön-külön a távolmaradásuk okát
elızetesen bejelentı és az azt elmulasztó települési képviselık nevét,
c) a képviselı-testületi ülésen végig, vagy az egyes napirendi pontok
tárgyalásánál tanácskozási joggal megjelenteket, továbbá utalni arra,
hogy a lakosság körébıl hányan vettek részt a képviselı-testületi ülésen,
d) a napirend elıtti elıterjesztéseket és döntéseket,
e) az elfogadott napirendet,
f) napirendi pontonként az elıterjesztést és a bizottsági véleményt mellékletként
– szóbeli elıterjesztés esetén annak rövid tartalmát – az elıadó nevét, a
hozzászólók nevét és felszólalásuk lényegét, az elıterjesztett határozati
javaslatra hozott döntést, a szavazás számszerő eredményét, név szerint akkor,
ha a szavazás eredménye nem egyhangú, és a meghozott határozat szövegét és
g) az elhangzott bejelentések, valamint a települési képviselık kérdéseit és az
ezekkel kapcsolatos válaszokat, illetve határozatokat.
(4) A képviselı - a felszólalását követıen azonnal - kérheti elhangzott hozzászólásának
a jegyzıkönyvben történı szó szerinti írásba foglalását.
(5) a)

A képviselı-testületi ülés jegyzıkönyvét a polgármester, a jegyzı és a
képviselık közül választott legfeljebb két hitelesítı írja alá. A jegyzı köteles
biztosítani, hogy a hitelesítık legkésıbb a képviselı-testületi ülést követı 12.
napon áttanulmányozás céljából megtekinthessék, kérésük esetén pedig átvételi
elismervénnyel átvehessék a jegyzıkönyv polgármester és a jegyzı által aláírt
végleges példányának másolatát jegyzıkönyv hitelesítés céljából. A
jegyzıkönyv alapjául szolgáló hanganyag meghallgatásához a jegyzı köteles a
Polgármesteri Hivatalban helyiséget és a technikai feltételeket biztosítani.

b)

A hitelesítık minden napirendi pontot külön-külön írnak alá. Amennyiben a
hitelesítık a hanganyag és a jegyzıkönyv írott változata között eltérést
észlelnek, megtagadhatják a napirendi pont aláírását. Erre a tényre tekintettel a
napirendi ponthoz az eltérés rövid ismertetését tartalmazó feljegyzést
készítenek, amelyet a jegyzıkönyv minden példányához csatolni kell.

c)

Amennyiben valamely hitelesítı kérte a jegyzıkönyv átadását, köteles azt átvételi elismervénnyel - legkésıbb a képviselı-testületi ülést követı 15. napon
a jegyzınek visszaszolgáltatni.

(6) A képviselı-testületi ülések jegyzıkönyvének megtekintését – a zárt ülésrıl készült
jegyzıkönyv kivételével – a Polgármesteri Hivatalban és – egy példány
megküldésével – a városi könyvtárban biztosítani kell.
(7) A zárt ülésrıl készült jegyzıkönyvben szereplı közérdekő adat és közérdekbıl
nyilvános adat megismerésére irányuló kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani,
aki az adat megismerését - a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok
nyilvánosságáról szóló törvényben foglalt szabályok szerint - biztosítja.
(8) A jegyzı a jegyzıkönyv helyben maradó – irattári – példányát évente január 31-éig
bekötteti.

15. Lakossági fórumok
23. § (1) A lakosság, a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatása, vélemények kikérése,
fontosabb döntések elıkészítésében történı bevonása érdekében szükség szerint
városrész tanácskozásokat kell tartani.
(2) A városrész tanácskozások szervezésérıl a képviselı-testület dönt.
(3) A képviselı-testület évente legalább egyszer "közmeghallgatást" tart, ahol az
állampolgárok, helyi szervezetek közérdekő kérdéseket, kezdeményezéseket,
javaslatokat tehetnek. A közmeghallgatás idejét, helyét és témáját annak megtartása
elıtt legalább 5 munkanappal korábban az SZMSZ 5. § (7) bekezdésben
meghatározottak szerint nyilvánosságra kell hozni.
(4) Évente legalább egyszer városrész tanácskozást kell tartani Tedejen.
(5) Kötelezı közmeghallgatást tartani a költségvetés képviselı-testület általi tárgyalása
elıtt.
16. A képviselı-testület bizottságai
24. § (1) A képviselı-testület feladatának eredményesebb ellátása érdekében:
a)

az Ötv. által kötelezıen elıírt Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot 5 fıvel (3 fı
képviselı-testületi tag, és - lehetıleg szakmai alapon -, 2 fı nem képviselıtestületi tag),

b)

továbbá az Ötv. felhatalmazása alapján
ba) 7 fıvel Egészségügyi és Szociális Bizottságot (4 fı képviselı-testületi
tag, és - lehetıleg szakmai alapon -, 3 fı nem képviselı-testületi tag),

bb) 5 fıvel Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságot (3 fı
képviselı-testületi tag, és - lehetıleg szakmai alapon -, 2 fı nem
képviselı-testületi tag) valamint
bc) 5 fıvel Városfejlesztési Bizottságot (3 fı képviselı-testületi tag, és lehetıleg szakmai alapon -, 2 fı nem képviselı-testületi tag)
hoz létre.
(2) A bizottsági tagok névjegyzékét a képviselı-testület határozatban állapítja meg.
(3) A képviselı-testület bizottságai elıkészítı, véleményezı, javaslattevı, ellenırzési
feladatokat ellátó – a képviselı-testület által önkormányzati ügyekben döntési
jogkörrel is felruházható – egymással mellérendeltségi viszonyban álló, választott
testületi szervek.
a)

Döntenek a képviselı-testület által az SZMSZ és önkormányzati rendeletben
átruházott hatáskörben

b)

Elıkészítik:
ba) a szakterületüket érintı önkormányzati koncepciókat, programokat, és
bb) a képviselı-testület
elıterjesztéseket.

c)

elé

kerülı,

feladatkörükbe

tartozó

testületi

Javaslatot tesznek:
ca) a szakterületükhöz tartozó intézmények vezetıi álláshelyének betöltésére
beérkezı pályázatok elbírálására,
cb) félévente a képviselı-testület munkatervének elıkészítése, tárgyalása
során a következı félévben megtárgyalandó gazdasági és egyéb tárgyú
elıterjesztésekre és
cc) szakterületüket érintı gazdasági társaságok, intézmények létesítésével,
átalakításával, megszüntetésével, átvételével kapcsolatot testületi
döntésekre.

d)

Véleményezik:
da) a közép- és hosszú távú fejlesztési koncepciók elfogadására vonatkozó
javaslatokat,
db) elızetesen a képviselı-testület elé kerülı elıterjesztések szakterületüket
érintı részét,
dc) az Önkormányzat éves pénzügyi tervének, költségvetésének
szakterületüket érintı részét,
dd) a szakterületükhöz tartozó gazdasági társaságok, intézmények szakmai
munkáját, beszámolóját, jelentését és
de) azokat az intézkedést, amelyeket a feladatkörükhöz tartozó kérdésre adott
és a képviselı-testület által el nem fogadott válasz alapján történtek.

e)

Ellenırzik:
ea) a Polgármesteri Hivatalnak a képviselı-testület fenntartói, tulajdonosi
jogkörében eljárva a képviselı-testület és bizottságai döntésének
elıkészítésére, illetve végrehajtására irányuló munkáját és

eb) a képviselı-testület fenntartói, tulajdonosi jogkörében
szakterületükhöz tartozó intézmények mőködését.

eljárva

a

f)

Minden év szeptember hónapjában beszámolnak a bizottság tevékenységérıl,
döntéseirıl, azok végrehajtásáról.

g)

Kezdeményezhetik: a polgármester intézkedését, ha a Polgármesteri Hivatal
tevékenységében a képviselı-testület álláspontjától, céljaitól való eltérést, az
önkormányzati érdek sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását
észlelik.

(4) Az illetékes bizottság(ok) állásfoglalása nélkül nem nyújtható(k) be a képviselıtestületnek az:
a) éves költségvetésre és teljesítésének értékelésére;
b) önkormányzati és városfejlesztési koncepciókra, programokra rendezési
tervekre;
c) az önkormányzati tulajdon hasznosítására;
d) gazdasági társaságban való részvételre;
e) önkormányzati rendelet alkotására;
f) hitelfelvételre és
g) társulási, együttmőködési megállapodásra irányuló elıterjesztések.
25. §

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság feladat-és hatáskörei:
a)

véleményezi az önkormányzati rendelet-tervezeteket;

b)

az önkormányzatnál és intézményeinél:
ba) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és javaslatot tesz a képviselıtestület elé terjesztendı elıterjesztésre és rendelet-tervezetre vonatkozóan,
véleményezi a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló
tervezeteit;
bb) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel
a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés)
alakulását, értékeli az azt elıidézı okokat;
bc) vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát,
ellenırizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a
bizonylati fegyelem érvényesítését;

c)

az önkormányzat és intézményei költségvetésével kapcsolatban:
ca) megvitatja az éves költségvetési javaslatot, ahhoz javaslatot tehet (a
javaslatok elıkészítése során az egyeztetésekre tagjait megfelelı idıben
meg kell hívni),
cb) az éves, féléves és III. negyedéves költségvetés végrehajtásáról szóló
jelentést megtárgyalja,
cc) véleményezi a III. negyedévi költségvetési tájékoztatót és a következı évi
költségvetési koncepciót,
cd) elıirányzat-módosítást kezdeményezhet, ez irányú javaslatokat
véleményezi,
ce) állást foglal a költségvetés pénzeszközeinek gazdálkodási éven belül
történı átcsoportosításával kapcsolatban,

cf) javaslatot tehet pénzeszközök más szervtıl történı átvételére,
felhasználására, más szervnek való átadására, ideiglenes szabad
pénzeszközök lekötésére,
cg) ellenırzi a költségvetés által biztosított pénzeszközök rendeltetésszerő
felhasználását, ennek vizsgálatára célellenırzést kezdeményezhet,
d) közremőködik az Önkormányzat gazdasági programjának kidolgozásában,
e) a bizottság vizsgálati megállapításait a képviselı-testülettel haladéktalanul
közli. Ha a képviselı-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a
vizsgálati jegyzıkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi az Állami
Számvevıszéknek;
f) dönt az önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörébe utalt ügyekben;
g) kivizsgálja és döntésre elıkészíti az önkormányzati képviselık és nem
képviselı bizottsági tagok összeférhetetlenségének megállapításra irányuló
kezdeményezéseket;
h) az Ötv. 22. § (3) bekezdése szerinti kötelezettségnek eleget téve végzi a
vagyonnyilatkozatok vizsgálatát, valamint a helyi önkormányzati képviselık
jogállásának egyes kérdéseirıl szóló 2000. évi XCVI. törvény 10/A. § (3)
bekezdése alapján nyilvántartja és ellenırzi a vagyonnyilatkozatokat;
i) gyakorolja a polgármester felett az egyéb munkáltatói jogokat,
j) javaslatot tehet a polgármester illetményének emelésére;
k) javaslatot tehet a polgármester, alpolgármester, települési képviselık,
tanácsnokok, bizottsági tagok, bizottsági elnökök díjazására, költségtérítésére
vonatkozóan,
l) véleményezi a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésére vonatkozó
elıterjesztést,
m) véleményez minden olyan elıterjesztést, tájékoztatót, beszámolót, jelentést,
amelyben pénzügyi-gazdasági kérdésekrıl van szó, ezekhez véleményt nyújt
be a képviselı-testülethez,
n) döntésre elıkészíti a közterületek elnevezésére, az elnevezések
megváltozatására vonatkozó elıterjesztéseket,
o) döntésre elıkészíti a jegyzıvel együttmőködve a törvényességi észrevételek
alapján készülı elıterjesztéseket,
p) véleményezi a következı évre vonatkozó belsı ellenırzési tervet, valamint a
belsı ellenırzésrıl szóló beszámolót,
q) képviselı-testület fenntartói, tulajdonosi jogkörében eljárva pénzügyi
ellenırzést végez a képviselı-testület döntése alapján bármely önkormányzati
intézménynél,
r) figyelemmel kíséri az Állami Számvevıszék jelentése által kezdeményezett
intézkedések végrehajtását,
s) jogilag elızetesen véleményezi a költségvetési intézmények alapítását,
megszüntetését, gazdasági társaság létrehozását, abban való önkormányzati
részvételt, a képviselı-testület egyes hatásköreinek átruházására vonatkozó
javaslatot, valamint azon a képviselı-testület által kötendı szerzıdéseket,
megállapodásokat, amelyek véleményezésével a képviselı-testület külön
megbízza.
26. §

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság feladat-és hatáskörei:
a)

véleményezi az önkormányzati rendelet-tervezeteket,

b)
c)
d)
e)
f)

27. §

A Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság feladat-és hatáskörei:
a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)

28. §

véleményezi
az
önkormányzat
egészségügyi
és
szociális
intézményeire vonatkozó
elıterjesztéseket,
javaslatot
tesz
az
önkormányzat
költségvetése
szociális
elıirányzatainak megállapítására,
figyelemmel kíséri az idıskorúak és a szociálisan rászorultak
helyzetét,
javaslatot tesz az önkormányzat egészségügyi és szociális feladatai ellátásának
javítására és
dönt mindazon szociális ügyekben, melyekben a képviselı-testület
hatásköre
gyakorlását
–
önkormányzati
rendeletben
szabályozottak szerint – a bizottságra átruházza.

dönt a sportcélú támogatásoknak az egyesületek, sportkörök, klubok közötti
felosztásáról,
véleményezi az önkormányzati rendelet-tervezeteket;
véleményezi a nevelési, oktatási, közmővelıdési intézményekkel
kapcsolatos elıterjesztéseket;
vizsgálja a nevelési, oktatási és közmővelıdési intézmények helyzetét,
felszereltségét, az ezek tárgyi és személyi feltételeinek ellátottságát, az oktatási
intézmény mőködését a program alapján;
kezdeményezi és részt vállal a város oktatási koncepciójának
kialakításában és szükség szerinti módosításában;
ellenırzi a gyermekjóléti intézmények – óvodai, általános iskolai,
napközi otthonok, középiskolai kollégium – helyzetét, ellátási
színvonalát;
figyelemmel kíséri a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátását;
rangsorolja az intézmények felújítási igényeit;
figyelemmel kíséri a város kulturális életét, javaslatot tesz kulturális és
idegenforgalmi rendezvények szervezésére;
szorgalmazza a helytörténeti kiadványok megjelentetését és
véleményezi a sportlétesítmények fenntartásának és fejlesztésének
támogatását, a tömegsport és a versenysport helyzetét.

A Városfejlesztési Bizottság feladat-és hatáskörei:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

véleményezi az önkormányzati rendelet-tervezeteket;
véleményt nyilvánít a város általános és részletes rendezési tervérıl;
javaslatot tesz az éves út- és járdaépítési és felújítási terv összeállítására;
vizsgálja a város ivóvíz ellátásának helyzetét, figyelemmel kíséri a
hálózatfejlesztés megvalósítását;
javaslatot tesz a szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztésére;
javaslatot tesz az önkormányzat tulajdonában lévı forgalomképes ingatlanok
elidegenítésére;
kezdeményezi és részt vállal a város fejlesztési, környezetvédelmi és
idegenforgalmi koncepciójának kialakításában és szükség szerinti
módosításában;
elıkészíti és véleményezi a képviselı-testület hatáskörébe tartozó környezet- és
természetvédelmi tárgyú döntéseket;

i)

javaslatot tesz a városi kommunális feladatok és közszolgáltatások ellátásának
megszervezésére
(településtisztaság,
szemétszállítás,
ivóvízellátás,
hıszolgáltatás, csatornázás, parkfenntartás, útkarbantartás, külterületi földutak,
dőlıutak, temetkezés, stb.);
j) figyelemmel kíséri a város foglalkoztatási helyzetét, javaslatot tesz a
foglalkoztatási helyzet javítására;
k) megvizsgálja és rangsorolja az intézmények felújítási igényeit;
l) javaslatot tesz a város idegenforgalmi létesítményeinek – az önkormányzat
pénzügyi lehetıségeitıl függı – megvalósítására;
m) javaslatot tesz idegenforgalmi szervezetekkel történı együttmőködésre;
n) szorgalmazza idegenforgalmi, városismertetı kiadványok megjelentetését;
o) véleményezi az önkormányzati beruházások elvégzésére kötött szerzıdésekben
meghatározott határidık módosítását
p) javaslatot tesz az önkormányzat vállalkozásai mőködtetésére;
q) figyelemmel kíséri a felvásárló szervezetek tevékenységét, a mezıgazdasági és
más vállalkozók segítségét.
29. § (1) A bizottságok mőködésük részletes belsı szabályait maguk állapítják meg. A zárt
ülés tartására, a titkos szavazásra, a határozathozatalra, a nyílt ülésre, a nyílt
szavazásra és a döntéshozatalból való kizárásra vonatkozó szabályok a
bizottságokra is értelemszerően irányadók. A kizárásról a bizottsági tag esetén a
bizottság dönt. A bizottságok ügyrendjének írásba foglalásáért és annak a
képviselı-testülethez történı bemutatásáért a bizottságok elnökei felelısek.
(2) A képviselı-testület munkatervében megjelöli azon elıterjesztéseket, melyekhez
bizottsági véleményt is be kell terjeszteni. A bizottsági vélemények elıterjesztésérıl
a bizottság elnöke gondoskodik.
(3) Egy képviselı legfeljebb 2 állandó bizottságnak lehet tagja.
(4) Ha bizottságokba nem települési képviselı tagként más személyt indokolt
beválasztani, személyükre bármely képviselı vagy a polgármester tehet javaslatot.
(5) A bizottságok elnökét a képviselı-testület választja.
(6) Bármely képviselı tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottság ülésén.
(7) A bizottság ülésén tanácskozási joggal a tevékenységi körükben a
4. mellékletben felsorolt önszervezıdı közösségek képviselıi is részt vehetnek.
Meghívásukról a bizottság elnöke gondoskodik.
30. § (1) A bizottságok éves munkaterv alapján végzik tevékenységüket.
(2) A munkatervet elızetesen – tájékoztatásul – bemutatják a képviselı-testületnek és
annak végrehajtásáról évente számot adnak.
(3) A bizottság ülésérıl jegyzıkönyvet kell készíteni. A jegyzıkönyvben rögzíteni kell
a megjelent képviselık és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a
tanácskozás lényegét, a szavazás számszerő eredményét és a hozott döntéseket.

(4) Esetenkénti feladatokra a képviselı-testület ideiglenes bizottságot hoz létre. Az
ideiglenes bizottság feladatát, létszámát a megalakítással egyidejőleg határozza
meg.
(5) Ha az ideiglenes bizottság mőködése a két hónapot meghaladja, akkor a bizottság
tagjait ugyanolyan jogok illetik meg, mint az állandó bizottsági tagokat.
(6) A bizottságok ügyviteli feladatainak ellátásáról (munkaterv, elıterjesztések
elıkészítése, meghívók kiküldése, jegyzıkönyv elkészítése, bizottsági vélemények
írásba foglalása, stb.) a polgármester által bizottságonként kijelölt köztisztviselı
gondoskodik.
(7) A jegyzıkönyvvezetı a jegyzıkönyvet köteles elkészíteni 12 napon belül, amelyet a
jegyzı törvényességi ellenırzését követıen a bizottság elnöke, az elnök
akadályoztatása esetén megbízott tagja és a jegyzıkönyvvezetı írja alá.
(8) A bizottsági ülések idıpontjának koordinálását a polgármester által ezzel megbízott
köztisztviselı látja el.

III. Fejezet
A települési képviselık, polgármester, alpolgármester, jegyzı
17. A képviselık
31. § (1) A települési képviselık kötelesek a testületi, illetve a bizottsági üléseken részt
venni. Akadályoztatásukat elıre, (legkésıbb az ülést megelızı napon 20 óráig) be
kell jelenteniük a polgármesternek, illetve a bizottság elnökének.
(2) A képviselıket a helyi képviselık, bizottsági tagok, bizottsági elnökök, tanácsnok
tiszteletdíjának, valamint a helyi képviselık természetbeni juttatásának
megállapításáról szóló önkormányzati rendeletben szabályozott tiszteletdíj és egyéb
juttatások illetik meg.
(3) A képviselıket az önkormányzat igazolvánnyal látja el.
(4) A képviselıt az Ötv-ben és az SZMSZ-ben rögzített jogok illetik meg, illetve
kötelességek terhelik.
(5) A képviselı fıbb jogai:
a) részt vehet a képviselı-testület döntéseinek elıkészítésében, végrehajtásuk
megszervezésében és ellenırzésében,
b) kezdeményezheti, hogy a képviselı-testület vizsgálja felül bizottságának, a
polgármesternek a képviselı-testület által átruházott önkormányzati ügyben
hozott döntését,
c) önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet az Ötv-ben foglalt szabályok
szerint.
(6) A képviselı fıbb kötelességei:

a)
b)
c)
d)
e)

köteles olyan magatartás tanúsítására, amely méltóvá teszi a közéleti
tevékenységre, a választó bizalmára,
felkérés alapján részt vesz a képviselı-testületi ülések elıkészítésében,
valamint a különbözı vizsgálatokban,
kapcsolatot tart a város lakosságával, illetve önszervezıdı közösségeivel,
köteles bejelenteni személyes érintettségét,
megbízólevelének átvételétıl, majd azt követıen minden év január 01-jétıl
számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni, amelyhez köteles a
vele közös háztartásban élı házas- vagy élettársának, valamint gyermekének
vagyonnyilatkozatát is csatolni.

32. § (1) Az önkormányzati képviselık vagyonnyilatkozatát a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tartja nyilván és ellenırzi.
(2) A bizottság elnöke, vagy az általa megbízott bizottsági tag a vagyonnyilatkozat
tételi kötelezettség megnyíltától számított, legkésıbb 5. napig a nyilatkozat tételre
kötelezetteknek a szükséges példányban átadja az erre szolgáló formanyomtatványt
és a hatályos jogszabályok alapján készített útmutatót, majd azokat kitöltve a
határidık betartása mellett a képviselıktıl bekéri.
(3) A bizottság a vagyonnyilatkozatokat a Polgármesteri Hivatalban a jegyzı által
kijelölt páncélszekrényben tárolja.
(4) A nyilatkozatot tartalmazó, a kötelezett által lezárt és a lezáráson általa aláírt
borítékon fel kell tüntetni a kötelezett nevét, valamint a benyújtás bizottsági elnök
által igazolt idıpontját. A kötelezett részére az átvételrıl elismervényt kell kiadni.
(5) A bizottság az általa kezelt vagyonnyilatkozatokról igazolást állít ki, amelynek
adattartalma:
a) benyújtó neve, minısége (önkormányzati képviselı, polgármester,
alpolgármester),
b) benyújtás idıpontja és
c) benyújtott vagyonnyilatkozatok száma (saját és hozzátartozói).
(6) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásról jegyzıkönyvet kell felvenni. A
bizottság eljárása során a nyilatkozatot tevıt, illetve hozzátartozóját, valamint a
kezdeményezıt és az általa javasolt személyeket meghallgathatja, szakértıt vehet
igénybe, adatokat szerezhet be más szervektıl, személyektıl. A
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás dokumentumait a nyilatkozathoz csatolva,
azzal együtt kell tárolni.
33. § (1) A képviselı-testület a polgármester vagy bármelyik képviselı javaslatára a
képviselık közül tanácsnoko(ka)t választhat.
(2) A tanácsnok(ok) felügyeli(k)
önkormányzati feladatköröket.

a

képviselı-testület

által

meghatározott

(3) A tanácsnok(ok) általános és különös feladatkörök felügyeletével egyaránt
megbízható(ak).

(4) A tanácsnok(ok) megválasztásával egyidejőleg a képviselı-testület
meghatározásra kerülnek a tanácsnokok által felügyelt ügyek.

által

34. § (1) A városrendészeti tanácsnok feladatai:
a)
b)

c)
d)
e)

f)
g)
h)

Felügyeli a mezei ırszolgálat mőködését a vonatkozó jogszabályok, képviselıtestületi határozatok alapján.
Koordinálja a mezei ırszolgálat vezetıje és a felügyeleti jogkört gyakorló
hatóságok, valamint a mezei ırszolgálat területén mőködı társszervek
kapcsolattartását.
Figyelemmel kíséri a mezei ırszolgálatot érintı önkormányzati pályázati
lehetıségeket.
Véleményezi a mezei ırszolgálattal kapcsolatos elıterjesztéseket, a mezııri
járulékról szóló rendelet esetleges módosításait.
Kezdeményezi önkormányzati rendelet módosítását a megállapított mezııri
járulék összegének - elemi károk esetén történı - esetleges csökkentésére
vonatkozóan.
Koordinálja a rendırséggel, polgárırséggel való kapcsolattartást.
Közremőködik a közterület-felügyelettel együttmőködve a közterületek
rendjének fenntartásában.
Figyelemmel kíséri a külterületi dőlıutak helyzetét és állapotát, valamint a zárt
kertekben található elhanyagolt, mővelés alatt nem álló ingatlanokat.

(2) A városrendészeti tanácsnok köteles:
a)
b)
c)

a tevékenységérıl évente egyszer - november hónapban - beszámolni a
képviselı-testületnek,
a feladatkörébe tartozó ügyben a képviselı-testületi ülésen hozzá intézett
kérdésre érdemi választ adni,
feladatai ellátása során együttmőködni a bizottságokkal, a polgármesterrel, az
alpolgármesterrel és a Polgármesteri Hivatallal.
18. Polgármester

35. § (1) A polgármester foglalkoztatási viszonyával kapcsolatos szabályokat, valamint az
összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseket az Ötv. és a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. törvény határozzák meg.
(2) A polgármesternek a képviselı-testület mőködésével összefüggı feladatai
különösen:
a)
b)
c)

segíti a települési képviselık munkáját,
összehívja és vezeti a képviselı-testület üléseit,
az önkormányzati rendeleteket, valamint a képviselı-testület üléseirıl készült
jegyzıkönyvet a jegyzıvel aláírja.

(3) A polgármesternek a bizottságok mőködésével összefüggı feladatai:
a)

indítványozhatja a bizottság összehívását,

b)

c)

felfüggesztheti a bizottság döntésének végrehajtását, ha az ellentétes a
képviselı-testület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit. E
felfüggesztett döntésrıl a képviselı-testület a következı ülésén
határoz,
a bizottsági döntéshozatalnál a bizottsági elnök esetében dönt a
kizárásról, ha az ügy a bizottság elnökét vagy hozzátartozóját
személyesen érinti.

(4) A polgármester képviselı-testület hivatalának mőködésével összefüggı feladataira
az Ötv-ben foglalt szabályok az irányadóak.
(5) A polgármester külön felhatalmazás alapján gyakorolja a tulajdonosi jogokat az
önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok felett.
(6) A polgármester az intézményvezetık feletti egyéb munkáltatói jogok gyakorlását
nem ruházhatja át a hivatal dolgozóira.
19. Alpolgármester
36. § (1) A képviselı-testület - saját tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos
szavazással a képviselı-testület megbízatásának idıtartamára - a polgármester
helyettesítésére, munkájának segítésére, 2 fı társadalmi megbízatású
alpolgármestert választhat.
(2) A képviselı-testület a társadalmi megbízatású alpolgármester hivatali munkarendjét
határozatban állapítja meg.

20. Jegyzı
37. § (1) A jegyzı ellátja a képviselı-testület hivatalának vezetésével összefüggı feladatokat
az Ötv-ben foglalt szabályok szerint.
(2) A jegyzı végzi az önkormányzati rendelet szakmai elıkészítésével kapcsolatos
feladatokat, továbbá kezdeményezheti rendelet alkotását.
(3) A jegyzı beszámol a képviselı-testületnek a hivatal munkájáról és ügyintézésérıl. A
képviselı-testület évente 2-2 iroda munkáját tárgyalja meg a jegyzı beszámolója
alapján.
21. A Polgármesteri Hivatal
38. § (1) A képviselı-testület Polgármesteri Hivatal elnevezéssel önálló hivatalt hoz létre.”
(2) Végrehajtja a képviselı-testület által meghatározott önkormányzati döntéseket és
végzi a testületek mőködésével kapcsolatos adminisztratív teendıket.
(3) Ellátja továbbá a jogszabályban elıírt államigazgatási feladatokat. Ebben a körben a
képviselı-testület nem irányítja a hivatal tevékenységét, konkrét ügyben utasítást
nem adhat a hivatalt – a jegyzı útján – irányító polgármesternek.

(4) A képviselı-testület ugyanakkor figyelemmel kíséri a hivatal ügyintézıi
tevékenységét, az állampolgárok ügyeinek kulturált intézését.
(5) A Polgármesteri Hivatal segítséget nyújt a települési képviselı képviselıi munkája
ellátásához, ennek keretében tájékoztatást ad, illetve biztosítja az ügyviteli
közremőködést.
(6) A képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal ügyrendjét határozatban fogadja el.

IV. Fejezet
Az önkormányzat költségvetése, vagyona
22. A költségvetés
39. § (1) Az éves költségvetés tárgyalása egyfordulós tárgyalási rendben történik, a Pénzügyi
és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján készített elıterjesztés szerint.
(2) A költségvetés tárgyalásához számításba kell venni a bevételi forrásokat, a források
bıvítésének lehetıségét és meg kell határozni a kiadási szükségleteket, azok
gazdaságos, célszerő megoldásait, be kell mutatni a felmerült igényeket, ezek
kielégítésének alternatíváit.
(3) A költségvetésben reprezentációs elıirányzat a jogszabályban meghatározottak
szerint és az indokoltan felmerülı igényeknek megfelelıen tervezhetı, és azt a
költségvetésrıl szóló önkormányzati rendeletben kell meghatározni.
(4) A költségvetés elsı félévi végrehajtásáról a polgármester minden év szeptember 15ig tájékoztatja a képviselı-testületet.
(5) A költségvetési évet követıen - az államháztartásról szóló törvényben
meghatározottak szerint - a polgármester zárszámadást köteles a testület elé
terjeszteni.
40. §

Az önkormányzati fenntartású intézmények pénzügyi ellenırzésére - a képviselıtestület által elfogadott ütemezés szerint - két évente kerül sor. Az ellenırzés
eredményének ismertetése a képviselı-testület elıtt évente egyszer történik, a
következı évi ellenırzési ütemterv jóváhagyásakor.

41. §

A képviselı-testület gazdasági programot fogad el, mely elısegíti döntéseinek
megalapozottságát és meghatározza az önkormányzati ciklusban elérni kívánt
célokat, és a ciklus végén áttekinti annak megvalósítását.
23. Az önkormányzat vagyona

42. § (1) Az önkormányzat vagyonáról a képviselı-testület az önkormányzati vagyonról és
az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló rendeletben rendelkezik.
(2) Az önkormányzati tulajdoni részesedéső gazdasági társaságokban a tulajdonosi
jogok vonatkozásában a képviselı-testületet a polgármester képviseli.

V. Fejezet
Együttmőködés a cigány kisebbségi önkormányzattal
43. § (1) Hajdúnánás Város Önkormányzata a kisebbségi jogok biztosítása, történelmi
hagyományai, nyelvük ápolása és fejlesztése, tárgyi és szellemi kultúrájuk
megırzése és gyarapítása érdekében együttmőködik a cigány kisebbségi
önkormányzattal.
(2) A képviselı-testület éves költségvetési rendeletében meghatározza a kisebbségi
önkormányzat rendelkezésére bocsátandó támogatás összegét.
(3) A polgármester vagy alpolgármester szükség szerint egyeztetı megbeszélést
folytatnak a kisebbségi önkormányzat elnökével. Tájékoztatják egymást a hátrányos
helyzető embereket érintı programokról.
(4) A Polgármesteri Hivatal közremőködik a kisebbségi önkormányzat mőködésével
kapcsolatos feladatok ellátásában.
(5) A Polgármesteri Hivatal gondoskodik a kisebbségi önkormányzati ülésen készült
jegyzıkönyvek elkészítésérıl és továbbításáról a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatalhoz.

VI. Fejezet
Helyi népszavazás, népi kezdeményezés
44. § (1) A képviselı-testület köteles kitőzni a helyi népszavazást, ha ezt a választópolgárok
25 %-a kezdeményezi.
(2) A képviselı-testület népi kezdeményezésként köteles tárgyalni a témát, ha azt a
választópolgárok 10 %-a kéri.
(3) A helyi népszavazás és népi kezdeményezés további feltételeit és az eljárás rendjét
a képviselı-testület önkormányzati rendeletben szabályozza.

VII. Fejezet
Záró rendelkezések
45. § (1) Ez a rendelet 2011. április 7-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló, többször módosított 15/2005. (IV. 15.) Önkormányzati
Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott 16/2007.
(VI. 25.) Önkormányzati Rendelet és az azt módosító 19/2007. (X. 31.), 11/2008.
(IV. 28.), 9/2009. (III. 28.), 33/2009. (XII. 22.), 22/2010. (X. 13.) és 27/2010.
(XII. 20.) Önkormányzati Rendeletek.
(3) Az SZMSZ 1 példánya – mellékleteivel együtt – az Információs irodán is
elhelyezésre kerül, ahol az állampolgárok megtekinthetik.

(4) Az SZMSZ-t a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság szükség szerint felülvizsgálja, s a
tapasztalatok, valamint az idıközben megjelent jogszabályok alapján javaslatot tesz
a SZMSZ módosítására, illetve kiegészítésére.
Hajdúnánás, 2011. március 31.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
aljegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2011. április 4.
Dr. Kiss Imre
jegyzı

1. melléklet a 4/2011. (IV. 04.)
Önkormányzati Rendelethez
K I M U T A T Á S
a

H a j d ú n á n á s

V á r o s i Ö n k o r m á n y z a t
f e l a d a t a i r ó l

A
Feladat megnevezése
1.

B
Feladatot meghatározó
jogszabály

k ö t e l e z ı

C
Helyi szabályozás

D
Intézményi
háttér

A helyi közszolgáltatások
terén:

Településrendezés és
településfejlesztés,
különösen:
A.) A településrendezési
feladatukat

1990. évi LXV. törvény
8. § (1)

Polgármesteri
Hivatal

- a helyi építési
szabályzat
megállapításával,
valamint

1997. évi LXXVIII.
törvény
6. § (3)

51/2004. (XI. 22.)
Önkormányzati
Rendelet (HÉSZ)

a településrendezési
tervek elkészíttetésével
és azok jóváhagyásával,
továbbá
- a 17. § szerinti sajátos
jogintézmények
alkalmazásával látják el.
B.) Megállapítja
határozatával a
településfejlesztési
koncepciót
C.) Rendeletével
megállapítja a helyi
építési szabályzatot és a
szabályozási tervet
D.) Feladata a helyi
építészeti örökség
értékeinek feltárása,
számbavétele, védetté
nyilvánítása, fenntartása,
fejlesztése, ırzése,
védelmének biztosítása
E.) A helyi védetté
nyilvánításról vagy
annak megszüntetésérıl,
továbbá a védettséggel
összefüggı
korlátozásokról és
kötelezettségekrıl
rendeletben dönt.
F.) A területek
felhasználásának, a
telkek alakításának,
továbbá az építésnek a
feltételeit és módját a
településrendezési
tervben (településszerkezeti és
szabályozási terv),
illetıleg helyi építési
szabályzatban kell
meghatározni.
2.

Az épített és természeti

1997. évi LXXVIII.
törvény
7. § (3) a)
1997. évi LXXVIII.
törvény
7. § (3) c)
1997. évi LXXVIII.
törvény 57. § (2)

51/2004. (XI. 22.)
Önkormányzati
Rendelet
(HÉSZ)
39/2005. (IX. 20.)
Önkormányzati
Rendelet

1997. évi LXXVIII.
törvény 57. § (3)

39/2005. (IX. 20.)
Önkormányzati
Rendelet

253/1997. (XII. 20.)
Kormányrendelet
2. § (1)

51/2004. (XI. 22.)
Önkormányzati
Rendelet

1990. évi LXV. törvény

51/2004. (XI. 22.)

Polgármesteri

8. § (1)

környezet védelme

3.

1990. évi LXV. törvény
8. § (1)

A vízrendezés és
vízelvezetés

Önkormányzati
Rendelet (HÉSZ)
16/1998. (VII. 01.)
számú Önkormányzati
Rendelet
(Környezetvédelmi
Alap)
Önkormányzati
Rendelet

Hivatal

Polgármesteri
Hivatal

1995. évi LVII. törvény
4. § (1)
4.

A csatornázás

Megállapítja az
önkormányzati tulajdonú
vízközmő által biztosított
szennyvízelvezetés,
szennyvíztisztítás és kezelés díját.

5.

A helyi közutak
közterületek
fenntartása

6.

A köztisztaság és
településtisztaság
biztosítása, különösen:

1990. évi LXV. törvény
8. § (1)
1995. évi LVII. törvény
4. § (2)
1990. évi LXXXVII.
törvény

1990. évi LXV. törvény
8. § (1)
1988. évi I. törvény 33. §
(1) c)
a 1990. évi LXV. törvény
8. § (1)

és

- Gondoskodik a közút
tisztántartásáról, a hó
eltakarításáról, továbbá
az út síkossága elleni
védekezésrıl
- Kötelezıen ellátandó
közszolgáltatásként az
ingatlantulajdonosoknál
keletkezı települési
hulladék kezelésére
hulladékkezelési
közszolgáltatást szervez,
és tart fenn.

Költségvetési
rendeletek,
határozatok

32/2004. (VI. 30.)
Önkormányzati
Rendelet

25/2004. (V. 03.)
Önkormányzati
Rendelet
24/2004. (V. 03.)
Önkormányzati
Rendelet

Polgármesteri
Hivatal
Üzemeltetés az
önkormányzati
tulajdonú
Hajdúnánási
Építı és
Szolgáltató
Kft-n
(HÉPSZOLG
KFT.) keresztül
Polgármesteri
Hivatal

Polgármesteri
Hivatal

1988. évi I. törvény
34. § (5)

2000. évi XLIII. törvény
21. § (1)

64/2008. (III. 28.)
- Rendeletében különKormányrendelet
2. § (2),
külön határozza meg az
általa szervezett, a
9. § (1)
települési szilárd, illetve

13/2010. (IV. 26.)
Önkormányzati
Rendelet

Közszolgáltatás
i szerzıdéssel a
Hajdúsági
Hulladékgazdál
-kodási Kft.
útján

folyékony hulladék
kezelésére irányuló
közszolgáltatás díját, a
közszolgáltatási díjat és a
díjalkalmazás feltételeit.
7.

8.
9.

Közremőködés a
foglalkoztatás megoldásában
A foglalkoztatás elısegítése, a
munkanélküliség megelızése
és hátrányos következményeinek enyhítése érdekében
együttmőködik a Kormánnyal,
a
munkaadókkal,
a
munkavállalókkal, illetve az
utóbbiak
érdekvédelmi
szervezeteivel.

1990. évi LXV. törvény
8. § (1)

Polgármesteri
Hivatal

1991. évi IV. törvény
1. §., 8. §. (4)

Polgármesteri
Hivatal

Közremőködés a helyi 1990. évi LXV. törvény
energiaszolgáltatásban
8. § (1)
Gondoskodás a helyi 1990. évi LXV. törvény
tőzvédelemrıl
és
a
8. § (1),
közbiztonság
helyi 1996. évi XXXI. törvény
feladatairól
2. § (2)

Polgármesteri
Hivatal
Készenléti
szolgálatot
ellátó hivatásos
önkormányzati
tőzoltósággal.

- oltóvíznyerési lehetıség
biztosítása
1996. évi XXXI. törvény
29. § (1)
- gondoskodik a
központi készletekbıl
átadott anyagi-technikai
eszközök állagának
megóvásáról és
megfelelı tárolásáról
10.

Gondoskodás a település
egészséges
ivóvízellátásáról

Megállapítja az
önkormányzati tulajdonú
vízi közmőbıl
szolgáltatott ivóvíz díját.

1996. évi XXXVII.
törvény
10. §

polgármester

1990. évi LXV. törvény
8. § (4)
1995. évi LVII. törvény
4. § (2)

Önkormányzati
tulajdonú
Hajdúnánási
Építı és
Szolgáltató
Kft-n
(HÉPSZOLG
KFT.) keresztül
E.ON-nal kötött
szerzıdés
alapján
HÉPSZOLG
Kft-n keresztül

1990. évi LXXXVII.
törvény

11.

Gondoskodás a
közvilágításról

1990. évi LXV. törvény
8. § (4)

12.

Köztemetı fenntartása

1990. évi LXV. törvény
8. § (4)

32/2004. (VI. 30.)
Önkormányzati
Rendelet

15/2004. (V. 03.)
Önkormányzati
Rendelet

1999. évi XLIII. törvény
13.

Állategészségügy:

- Köteles gondoskodni –
a hivatkozott törvény
mellékletében felsorolt
állatbetegségek

2008. évi XLVI. törvény
19. § (2)

Polgármesteri
HivatalGyepmesteri telep

megelızése, felderítése
és felszámolása során
keletkezett állati eredető
melléktermék kivételével
- az állati eredető
melléktermék
ártalmatlanná tételérıl,
ha a tulajdonos
ismeretlen vagy
ismeretlen helyen
tartózkodik
- Gondoskodik az állati 2008. évi XLVI. törvény
eredető melléktermék
19. § (2)
ártalmatlanná tételével
kapcsolatos feladatok
ellátásáról
- Az állattartás rendjét
253/1997. (XII. 20.)
rendeletben szabályozza. Kormányrendelet 36. §
(5)
14.

15.

Egészségügyi
alapellátások
biztosítása:

ATEV-val
kötött szerzıdés
útján

17/2005. (IV. 15.)
Önkormányzati
Rendelet

1990. LXV. tv. 8 § (4)

- háziorvosi, házi
gyermekorvosi
ellátás

1997. évi CLIV. tv.
152. § (1) a)

44/2004. (X. 11.)
Önkormányzati
Rendelet

Vállalkozási
szerz.
alapján

- fogorvosi
alapellátás

152. § (1) b)

44/2004. (X. 11.)
Önkormányzati
Rendelet

Vállalkozási
szerz.
alapján
Városi
Szakorvosi
Rendelıintéz
et és Ápolási
Intézet

- alapellátáshoz
kapcsolódó ügyeleti
ellátás

152. § (1) c)

- védınıi ellátás

152. § (1) d)

- iskolaegészségügyi ellátás

152. § (1) e)

Szociális ellátások
biztosítása:
A) Pénzbeli és
természetbeni ellátások

1990. évi LXV. tv.
8. §. (4)
1993. évi III. tv.
32. § - 54. §

Városi
Szakorvosi
Rendelıintéz
et és Ápolási
Intézet
Vállalkozási
szerz.
alapján

19/2009. (IX. 28.)
Önkormányzati
Rendelet

- idıskorúak
járadéka
- aktív korúak
ellátása
- lakásfenntartási
támogatás
- ápolási díj
- átmeneti segély

1993. évi III. tv.
32 /B. § - 32/E. §
1993. évi III. tv.
37/A. § - 37/H. §
1993. évi III. tv.
38. § - 39. §
1993. évi III. tv.
40. § - 44. §
1993. évi III. tv. 45. §

- köztemetés

1993. évi III. tv. 48.§

- közgyógyellátás

1993. évi III. tv.
49. § - 53. §
1993. évi III. tv. 54. §

- eü. szolgáltatásra
való jogosultság
B) Személyes
gondoskodást nyújtó
ellátások
- alapellátások
biztosítása
- étkeztetés

1993. évi III. tv.
56. § - 57. §, 86. §
59. §

63. §

- családsegítés

64. §

- idısek nappali
ellátása

jegyzı

4. §- 9. §

„

10. § - 13. §

polgármester

14. § (1)

jegyzı

15. §
17.§

Eü. és Szoc.
Bizottság
polgármester

18. §

jegyzı

19. §

jegyzı

2/2007. (I. 26.)
Önkormányzati
Rendelet
2. §

Szociális
Gondozási
Központ
„

62. §

- házi segítségnyújtás

- szakosított
ellátások biztosítása

3.§

66. §

2. §

86. § (2) b)

86. § (2) c)
- nappali ellátás

16.

- idıskorúak átmeneti
elhelyezése

80. §

Önkormányzati
lakásbérlık
lakbértámogatása

1993. évi LXXVIII. tv.
34. §

27/2004.
(VI. 01.)
Önkormányzati
Rendelet

Hajdúnánási
Gyermek- és
Közétkeztetés
i Nonprofit
Kft.
Szociális
Gondozási
Központ
Családsegítı
és
Gyermekjólét
i Szolgálat
Szociális
Gondozási
Központ
Szociális
Gondozási
Központ
Ellátási
szerzıdés
alapján
Szociális
Gondozási
Központ
polgármester

17.

Gyermek- és
ifjúságvédelmi
feladatok

1990. évi LXV. tv.
8. § (1)
1997. évi XXXI. tv.

15/2008.
(VII.07.)Önkormány
zati Rendelet

1997. évi XXXI. tv.
A) Pénzbeli ellátások
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
- kiegészítı
gyermekvédelmi
támogatás
- rendkívüli
gyermekvédelmi
támogatás
B) Alapellátások
biztosítása

19. § - 20/A. §

jegyzı

20/B. §

„

21. §

3. §

1997. évi XXXI. tv.

- gyermekjóléti
szolgálat

40. §

20/2004. (V. 3.)
Önkormányzati
Rendelet
4. §

- gyermekek
napközbeni ellátása
Bölcsıde

41. §

5. §- 9. §

óvoda
(óvodáskorú gyermek
nevelése 3 éves kortól
az iskolába lépésig,
legfeljebb 7 éves
korig)
ált. iskolák napközi
otthonai
- gyermekek átmeneti
gondozása

Eü. és Szoc.
Bizottság

Családsegítı
és
Gyermekjólét
i Szolgálat

42. § - 42/A. §

Városi
Bölcsıde

1990. évi LXV. tv.
8. § (1)

Hajdúnánási
Óvoda

1997. évi XXXI. tv.
45. §

10. §

minden
iskola
Családsegítı
és
Gyermekjólét
i Szolgálat

1990. évi LXV. tv.
8. § (4)
1993. évi LXXIX. tv.

240/2009. (VIII.
19.) számú
Képviselı-testületi
Határozat

1993. évi LXXIX.
törvény 85. § (4)

286/2008.
(VIII. 28.),

helyettes szülı
18.

Az általános iskolai
oktatásról és
nevelésrıl történı
gondoskodás
(általános mőveltséget
megalapozó alapfokú
nevelés, oktatás 1-8.
évfolyamig)

19.

Közoktatási feladatok
megszervezéséhez

Általános
iskolák

szükséges
önkormányzati döntéselıkészítést szolgáló
feladatellátási,
intézményhálózatmőködtetési és
fejlesztési tervet (a
továbbiakban:
önkormányzati
intézkedési terv)
készíteni.
20.

Közmővelıdési,
tudományos,
mővészeti
tevékenység
támogatása
Az önkormányzati
közmővelıdési,
közgyőjteményi,
mővészeti, szervezetek
fenntartása
Nyilvános könyvtári
ellátás rendszerének
mőködtetése

21.

22.

Sport tevékenység
támogatása,
testnevelési, valamint
sportintézmények
fenntartása

Helyi közösségi
színtér biztosítása a
lakosság mővelıdése
érdekében

72/2009. (III. 19.)
és 435/2010.
(XII. 16.)
számú
Képviselı-testületi
Határozatok

1990. évi LXV. tv.
8. § (1)

1991. évi XX. törvény
111. § (2)
240/2009. (VIII.
19.) számú
Képviselı-testületi
Határozat

Kéky Lajos
Városi
Mővelıdési
Központ

1997. évi CXL. tv.
53. § (2)

331/2009. (XI. 26.)
számú
Képviselı-testületi
Határozat

1990. évi LXV. tv.
8. §. (1)

281/2005. (XII. 22.)

Móricz Pál
Városi
Könyvtár és
Helytörténeti
Győjtemény
Somorjai
László
Városi
Sportcsarnok
(üzemelteti a
KCSS
Gimn.),

számú Képviselıtestületi Határozat

2004. évi I. törvény

1990. évi LXV. tv.
8. §. (1)
1997. évi CXL. törvény
78. § (1)-(3).

440/2010.
(XII. 16.) számú
Képviselı-testületi
Határozat

iskolai sporttelep,
tornaterem
Móricz Pál
Városi
Mővelıdési
Központ és
Könyvtár
Okkal-MásOkkal
Ifjúsági
Egyesület

23.

Biztosítja a
házasságkötésre és
bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítésére
alkalmas hivatali
helyiséget

24.

Gazdálkodás
Meghatározza a helyi
önkormányzat
gazdasági programját.
Megalkotja a helyi
önkormányzat
költségvetésérıl szóló
rendeletet, illetve az
ahhoz kapcsolódó
egyéb rendeleteket.

25.

(önkormányz
ati épületben
mőködı civil
szervezet)
Polgármester
i Hivatal

2010. évi I. törvény
18. § (1) és 32. § (1)

1990. évi LXV. törvény
91. § (1)
1991. évi XX. törvény
138. § (1) a)

89/2011. (III. 31.)
számú
Képviselı-testületi
Határozat

1990. évi LXV. törvény
91. § (1)
1991. évi XX. törvény
138. § (1) b)

Mindenkori
költségvetési
rendeletek

1991. évi XX. törvény
138. § (1) j)

18/2009. (IX. 28.)
Önkormányzati
Rendelet

Vagyongazdálkodás
Megalkotja az
önkormányzati
vagyonnal történı
gazdálkodás
szabályait.

1990. évi LXV. törvény
80. § (1)

A tulajdonost megilletı
jogok
gyakorlásáról
rendelkezik.

26.

Lakásgazdálkodás
Rendeletben kell
meghatározni az
önkormányzati lakás
és nem lakás célú
helyiség
bérbeadásának
feltételeit
Önkormányzati
rendeletben kell
meghatározni az
önkormányzati lakások
és nem lakás célú
helyiségek eladása
esetén az értékesítési

1993. évi LXXVIII.
törvény 2. § - 44. §

24/2005. (V. 25.)
Önkormányzati
Rendelet

1993. évi LXXVIII.
törvény 49. § - 64/D. §

8/2009. (III. 25.)
Önkormányzati
Rendelet

feltételeket
27.

Köteles a
közbeszerzésekrıl
szóló törvény
szabályai szerint
eljárni, ha az
árubeszerzései,
valamint építési
beruházásai és a
szolgáltatások
megrendelése során
azok értéke a külön
meghatározott értéket
eléri vagy meghaladja.

2003. évi CXXIX.
törvény

375/2010. (XI. 25.)
Képviselı-testületi
Határozat

28.

Megválasztja a
szavazatszámláló
bizottság és a helyi
választási bizottság
három tagját és
szükséges számban
póttagokat.

1997. évi C. törvény
23. § (1)-(2)

260/2010. (VIII.
18.) és 261/2010.
(VIII. 18.) számú
Képviselı-testületi
Határozatok

29.

Gondoskodik a
Polgármesteri
Hivatal (okmányiroda)
mőködésrıl

1992. évi LXVI.
törvény 7/A. § (1)

Rendeletben
szabályozza Ktv.
alapján az egyes
juttatásokat,
kötelezettségeket
Gondoskodik az
etnikai kisebbség jogai
érvényesítésének bizt.ról

30.

1992. évi XXIII.
törvény

1990. évi LXV. tv.
8. § (4)

2. melléklet a 4/2011. (IV. 04.)
Önkormányzati Rendelethez

a

K I M U T A T Á S
H a j d ú n á n á s V á r o s i Ö n k o r m á n y z a t
v á l l a l t f e l a d a t a i r ó l

ö n k é n t

A

B

C

D

Feladat megnevezése

Feladatot
meghatározó

Helyi
szabályozás

Intézményi
háttér

jogszabály
1.

Egészségügy területén:

- járó beteg-szakellátás
- fekvıbeteg-szakellátás
2.

Szociális ellátások
területén:
ápolási
díj
méltányosságból
- temetési segély

3.

4.

- jelzırendszeres házi
segítségnyújtás
Elsı lakáshoz jutók
támogatása

1997. évi CLIV. tv.
89. § - 90. §
1997. évi CLIV. tv.
91. § - 92. §

1993. évi III. tv.
40. § - 44. §
1993. évi III. tv.
46. §

12/2001. (I. 31.)
Kormányrendelet)

Gyermekvédelem
területén:
- természetbeni ellátások

Oktatás területén:
- emelt szintő ének-zene
oktatás
- emelt szintő idegennyelvoktatás
- 6 osztályos gimnáziumi
képzés
- óvodás és iskolás korú
gyermekek alapfokú zenei
oktatása
- városi gyógytestnevelésszakszolgálat ellátása

19/2009. (IX. 28.)
Önkormányzati
Rendelet 14. §(2)
16. §

65. §

étkezési térítési díj
támogatás
tankönyv támogatás
5.

200/1996. (XII. 30.)
Képviselı-testületi
Határozat

Eü. és Szoc.
Bizottság
polgármester

ellátási szerzıdés
alapján
28/2004. (VI. 01.)
Önkormányzati
Rendelet

polgármester

15/2008. (VII. 07.)
Önkormányzati
Rendelet 4. §
4. §

Eü. és Szoc.
Bizottság

4. §

28/2000. (IX. 21.)
OM rendelet

Rendelıint. +
Vállalkozások
Vállalkozási
szerzıdések
alapján

Eü. és Szoc.
Bizottság
Eü. és Szoc.
Bizottság

174/2007. (V. 30.)
számú Képviselıtestületi Határozat

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

123/2006. (VI. 29.)
számú Képviselı-

II. Rákóczi
Ferenc Általános

1993. évi LXXIX. tv.
28.§ (2)
1993. évi LXXIX. tv.
31. §
11/1994. (VI. 8.)
MKM rendelet
5. § (2)
11/1994. (VI. 8.)
MKM rendelet

- városi logopédiai
szakszolgálat ellátása
- emelt szintő idegennyelv-

28/2000. (IX. 21.)
OM rendelet

oktatás
- emelt szintő matematika
oktatás
- emelt szintő
számítástechnika oktatás
- felnıtt és egyéb oktatás
(számítástechnika)
- enyhe fokban sérült értelmi
fogyatékos tanulók szegregált és
integrált általános iskolai
nevelése, oktatása 1-8.
évfolyamig

- enyhe fokban sérült értelmi
fogyatékos tanulók elıkészítı
szakiskolai nevelése, oktatása 9.
és 10. évfolyamokon

testületi Határozat

és Mővészeti
Iskola

123/2006. (VI. 29.)
számú Képviselıtestületi Határozat

Barcsa János
Általános Iskola

122/2006. (VII. 20.)
számú Képviselıtestületi Határozat

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

243/2003. (XII. 17.)
Korm. rendelet
28/2000. (IX. 21.)
OM rendelet
243/2003. (XII. 17.)
Korm. rendelet
1993. évi LXXIX. tv
30. § - 30/A. §

1993. évi LXXIX. tv
27.§ (12)

1993. évi LXXIX. tv
27.§ (2)
- ép intellektusú tanulók általános
mőveltséget megalapozó képzése
9. és 10. évfolyamon

- ép intellektusú és tanulásban
akadályozott tanulók szakiskolai
és speciális szakiskolai képzése,
felzárkóztató oktatása

1993. évi LXXIX. tv
27.§ (8)

28/2000. (IX. 21.)
OM rendelet
243/2003. (XII. 17.)
Korm. rendelet

- emelt szintő idegen nyelv oktatás

- gimnáziumi és
szakközép-iskolai oktatás

1993. évi LXXIX. tv
28. § - 29. §

123/2006. (VI. 29.)
számú
Képviselı-testületi
Határozat

- szakiskolai és
szakközépiskolai oktatás

1993. évi LXXIX. tv
27.§ - 29.§

122/2006. (VI. 29.)
számú
Képviselı-testületi
Határozat
193/1999. (XII. 22.)
számú Képviselıtestületi Határozat
24/2004. (V. 3.)
Önkormányzati
Rendelet
36/2009. (XII. 22.)
29/2010. (XII. 20.),
30/2010. (XII. 20.)

6.

A közterületi rend és tisztaság
védelmérıl közterületfelügyelet, illetıleg
közterület-felügyelı útján
gondoskodik.

1999. évi LXIII.
törvény 1. § (1).

7.

Rendeletével illetékességi
területén helyi adókat
(vagyoni típusú adókat,

1990. évi C. törvény
1. § (1), 5. §.
1991. évi XX. törvény

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

Polgármesteri
Hivatal

Polgármesteri
Hivatal

kommunális jellegő adókat,
helyi iparőzési adót)
vezetett be.
8.

Helyi újság kiadása

9.

Lakossági távfőtés és
melegvíz szolgáltatás
biztosítása,
hatósági díjának
megállapítása.

10.

Vásár- és piactartás

138. § (3) a).
2003. évi XCII.
törvény 82. § (1).

2005. évi XVIII.
törvény
1990. évi LXXXVII.
törvény

31/2010. (XII. 20.)
Önkormányzati
Rendeletek
az önkormányzat
megalakulása
elıttrıl vállalt
feladat
az önkormányzat
megalakulása
elıttrıl vállalt
feladat

55/2009. (III. 13.)
Kormányrendelet

11.

Mozi üzemeltetés

440/2010. (XII. 16.)
számú Képviselıtestületi Határozat

12.

Tourinform Iroda

223/1998. (XII. 10.)
számú
Képviselı-testületi
Határozat

13.

Önkormányzati
tulajdonú
Hajdúnánási
Építı és
Szolgáltató Kft-n
(HÉPSZOLG
KFT.) keresztül

Vállalkozási
szerzıdés
keretében

6. § (1)

fenntartása

Polgármesteri
Hivatal

Okkal-Más-Okkal
Ifjúsági Egyesület
(önkormányzati
épületben
mőködı civil
szervezet által
bérleti szerzıdés
keretében)

Sport támogatás
Iskolai sportkörök
mőködésének támogatása

14.

Lakossági hirdetés

2004. évi I. törvény
55. § (2)

Mindenkori éves
költségvetési
rendelet
átvett feladat a
Városi Tanácstól

Polgármesteri
Hivatal
Polgármesteri
Hivatal

3. melléklet a 4/2011. (IV. 04.)
Önkormányzati Rendelethez
KIMUTATÁS
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
átruházott hatásköreirıl

1.

A
B
C
Hivatkozott jogszabályhely
Jogszabályhely szövege
Hatáskör gyakorlója
A
Hajdúnánás
Városi 25. § f) „dönt az önkormányzati Pénzügyi és Ügyrendi
Önkormányzat Szervezeti és rendeletben átruházott hatáskörébe Bizottság
Mőködési
Szabályzatáról utalt ügyekben”

2.

3.

4.

szóló ../..(…)Önkormányzati
Rendelet
A
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat Szervezeti és
Mőködési
Szabályzatáról
szóló .../..(…)Önkormányzati
Rendelet
A
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat Szervezeti és
Mőködési
Szabályzatáról
szóló ../..(…)Önkormányzati
Rendelet
A
közterület-használat
szabályozásáról
szóló
25/2004.
(V.
03.)
Önkormányzati Rendelet

5.

Hajdúnánás város történelmi
címerének visszaállításáról,
használatának
szabályozásáról szóló 47/2004. (XII.
01.) Önkormányzati Rendelet

6.

Hajdúnánás város zászlójáról
és annak használatáról szóló
48/2004.
(XII.
01.)
Önkormányzati Rendelet

7.

A szociális rászorultság
esetén
nyújtható
egyes
pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások helyi
szabályairól
szóló,
a
22/2007.
(X.
31.)
Önkormányzati Rendelettel
módosított 1/2007. (I. 26.)
Önkormányzati
Rendelet
módosítására és egységes
szerkezetbe
foglalására
megalkotott 19/2009. (IX.
28.) Önkormányzati Rendelet

26. § f) „dönt mindazon szociális
ügyekben, melyekben a képviselıtestület hatásköre gyakorlását – külön
önkormányzati
rendeletben
szabályozottak szerint – a bizottságra
átruházza”
27. § a) „dönt a sportcélú
támogatásoknak
az
egyesületek,
sportkörök, klubok közötti felosztásáról”
4. § (1) „A közterületnek a
rendeltetéstıl eltérı használatához (a
továbbiakban: közterület-használat)
engedély szükséges, az engedélyezési
eljárásban átruházott hatáskörben a
polgármester jár el.”
3. § (1) „A város címerének 2. § (2)
bekezdéstıl eltérı használatát –
kérelemre
–
a
polgármester
engedélyezi. Az engedély esetenkénti
felhasználására,
vagy
hosszabb
idıtartamra egyaránt adható.”
3. § (1) „A város zászlójának 2. § (1)
d)-g) pontjaiban és az ezeket
meghaladó további használatát –
kérelemre
–
a
polgármester
engedélyezi. Az engedély esetenkénti
felhasználására,
vagy
hosszabb
idıtartamra egyaránt adható.”
a.) 10. § „A lakásfenntartási
támogatással kapcsolatos hatáskört
a
polgármester
gyakorolja,
figyelembe véve az Szt 38-39 §-ait
is.”
b.) 16. § (1) „A temetési segéllyel
kapcsolatos hatáskört a
polgármester gyakorolja.”
c.) 14. § (2) „Az Egészségügyi és
Szociális Bizottság, - figyelemmel
az Szt. 43/B §-ára - ápolási díjat
állapíthat meg…”
d.) 15. § (1) „Az átmeneti segéllyel
kapcsolatos hatáskört az ESzB
gyakorolja.”

Egészségügyi és
Szociális Bizottság
(a továbbiakban: ESzB)

Mővelıdési, Oktatási,
Ifjúsági és Sport
Bizottság

polgármester

polgármester

polgármester

a.) polgármester

b.) polgármester

c.) ESzB

d.) ESzB

8.

A pénzbeli és természetbeni a.)3.
§
(5)
„A
rendkívüli a.) ESzB
gyermekvédelmi
gyermekvédelmi
támogatás
támogatások
megállapításával
kapcsolatos
megállapításának
helyi
hatáskört az Egészségügyi és
szabályairól
szóló
Szociális
Bizottság
(a
Önkormányzati
Rendelet
továbbiakban ESzB) gyakorolja.”
megalkotására megalkotott
15/2008.
(VI.
30.) b.) 4. § (3) „Az ESzB a rendelkezésre b.) ESzB
Önkormányzati Rendelet
álló fedezet ismeretében minden,
ingyenes tankönyvellátásban nem
részesülı,
nappali
tagozaton
általános
iskolában,
gimnáziumban,
szakközépiskolában,
szakmunkásképzı iskolában tanuló
gyermek részére egységes összegő
tankönyvtámogatást biztosíthat…”
c.) 4. § (6) „Az ESzB – a nevelési- c.) ESzB
oktatási intézmény vezetıje által
megállapítható
étkezési
kedvezményen kívül, a Gyv.
18. § (2) bekezdésére tekintettel –
további étkezési térítési díj
kedvezményt állapíthat meg egy
költségvetési évre…”
d.) 4. § (14) „A jogosultságról a d.) polgármester
polgármester dönt.” (Buszbérlet
Hajdúnánás-Tedej
vonatkozásában)

9.

A személyes gondoskodást
nyújtó szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló
2/2007.
(I.
26.)
Önkormányzati Rendelet

11.

Az
önkormányzati
bérlakásokban lakó bérlık
lakbértámogatásáról
szóló
27/2004.
(VI.
01.)

3. § (6) „Amennyiben a (4) polgármester
bekezdésben meghatározott személyi
térítési díj megfizetése rendkívüli
terhet róna az igénylıre (tartós
betegség, fogyatékosság), az igénylı
írásbeli kérelmére, az intézmény
vezetıjének
javaslatára,
a
polgármester legfeljebb 50 %-kal
csökkentheti a fizetendı személyi
térítési díjat.
3. § (7):
Az
intézmény
vezetıjének
javaslatára
a
polgármester a személyi térítési díj
kettı havi összegét elengedheti, ha az
ellátott
rendkívüli
élethelyzetbe
(váratlan családi esemény, baleset,
elemi kár bekövetkezése) kerül, és
emiatt a részére megállapított térítési
díj megfizetésére képtelen.”
4.
§
(3)
„A
támogatások polgármester
megállapításáról,
megszüntetésérıl
átruházott hatáskörben a polgármester
dönt. Döntésérıl a képviselı-

Önkormányzati Rendelet

testületet tájékoztatni köteles.”

4. melléklet a 4/2011. (IV. 04.)
Önkormányzati Rendelethez
TANÁCSKOZÁSI JOGGAL RENDELKEZİ ÖNSZERVEZİDİ KÖZÖSSÉGEK
1.) MAGYAR VÖRÖSKERESZT
2.) SZELLEMI MŐHELY
3.) NEMZETİRÖK SZÖVETSÉGE
4.) TERÜLETI BALESETMEGELİZÉSI BIZOTTSÁG
5.) MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK HAJDÚ-BIHAR MEGYEI SZERVEZETE
6.) HAJDÚNÁNÁSI GAZDAKÖR
7.) NYUGDÍJAS KLUB
8.) VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÖVETSÉGE
9.) OKKAL-MÁS-OKKAL IFJÚSÁGI EGYESÜLET
10.) FIGYELİ BŐNMEGELİZÉSI EGYESÜLET
11.) LIGETSZÉPE TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET
12.) HAJDÚNÁNÁS MEGÚJULÁSÁÉRT EGYESÜLET

Szólláth Tibor polgármester úr ezek után szavazást rendelt el arról a javaslatról,
amely szerint alpolgármester úr hivatali munkarendjét határozatban állapítsuk meg, a
kiadott javaslat szerint, tekintettel arra, hogy alpolgármester úr rendelési ideje évente
változik.
A képviselı-testület azt a javaslatot, hogy Dr. Juhász Endre alpolgármester úr hivatali
munkarendjét határozatban állapítsa meg, tekintettel arra, hogy alpolgármester úr
rendelési ideje évente változik 10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:

81/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete - a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról
szóló 1994. évi LXIV. törvény 9-10. §-a értelmében - Dr. Juhász Endre
társadalmi megbízatású alpolgármester hivatali munkarendjét az alábbiak szerint
határozza meg:

2011. április 7-tıl 2011. április 30-ig:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)

hétfı
kedd
szerda
csütörtök
péntek

9,00 órától
14,00 órától
9,00 órától
14,00 órától
9,00 órától

11,00 óráig
16,00 óráig
11,00 óráig
16,00 óráig
11,00 óráig

14,00 órától
9,00 órától
14,00 órától
9,00 órától
-

16,00 óráig
11,00 óráig
16,00 óráig
11,00 óráig

2011. május 1-jétıl kezdıdıen:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)

hétfı
kedd
szerda
csütörtök
péntek

Felkéri a polgármestert, hogy a határozattal kapcsolatos intézkedések
megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. május 01.
Szólláth Tibor polgármester úr ezek után szavazást rendelt el az elıterjesztés
határozati javaslatának 2.) pontjáról.
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló …/… (……) Önkormányzati Rendelet megalkotására készült
elıterjesztés határozati javaslatának 2.) pontját 10 igen szavazattal (egyhangúlag)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

82/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2011.
(IV. 01.) Önkormányzati Rendelet 29. § (1) bekezdése alapján felkéri a
képviselı-testület minden bizottságának elnökét, hogy az általuk vezetett
bizottságok ügyrendjeinek módosításáról gondoskodjanak és azokat a
képviselı-testület 2011. április 21-én tartandó ülésén mutassák be.
Felelıs: valamennyi bizottság elnöke
Határidı: 2011. április 13.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés Hajdúnánás
Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló, többször módosított 2/2010.
(II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés
határozati javaslatát elfogadták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl
szóló, többször módosított 2/2010. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosítására
készült elıterjesztés határozati javaslatát elfogadta 10 igen szavazattal (egyhangúlag)
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:

5/2011. (IV. 05.) Önkormányzati Rendelet
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Hajdúnánás Városi
Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló többször módosított 2/2010.
(II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló 5/2011. (IV. 05.)
Önkormányzati Rendeletét megalkotja.
Felkéri a jegyzıt, hogy a rendelet kihirdetésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Kiss Imre jegyzı
Határidı: 2011. április 5.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
5/2011. (IV. 5.)
Önkormányzati Rendelete
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló többször módosított
2/2010. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény által biztosított
jogkörében az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:
1. §
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló többször módosított
2/2010.
(II. 15.) Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„3. §
(1)

A képviselı-testület az önkormányzati tevékenységek, a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat és az intézmények együttes 2010. évi költségvetésének
kiadását
4.976.293 eFt
bevételét
4.976.293 eFt
fıösszeggel állapítja meg, 482.665 eFt fejlesztési és 426.330 eFt mőködési hitelfelvétel
mellett az 1/1. sz. melléklet szerint.

(2)

Költségvetési bevételek összesen:
ebbıl mőködési:
felhalmozási:

4.037.728 eFt
3.644.441 eFt
393.287 eFt

Költségvetési kiadások összesen:
ebbıl mőködési:
felhalmozási:

4.967.178 eFt
4.007.754 eFt
959.424 eFt

(3)

Költségvetési hiány:
ebbıl mőködési:
felhalmozási:
A költségvetési hiány külsı finanszírozására szolgáló
finanszírozási mőveletek:
Finanszírozási mőveletek bevétele összesen:
ebbıl értékpapírok bevételei:
felhalmozási hitelek bevételei:
mőködési hitelek bevételei:

929.450 eFt
363.313 eFt
566.137 eFt

Finanszírozási mőveletek kiadása összesen:
felhalmozási hitelek kiadásai:
mőködési hitelek kiadásai:
Finanszírozási mőveletek egyenlege:

9.115 eFt
9.115 eFt
0 eFt
929.450 eFt

A kiadások fıösszegén belül
- a személyi juttatások elıirányzatát
- a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát
- a dologi kiadások elıirányzatát
- a mőködési célú pénzeszköz átadásosok elıirányzatát
- a fejlesztési célú pénzeszköz átadások elıirányzatát
- a támogatások elıirányzatát
- a segélyjellegő támogatások elıirányzatát
- az ellátottak pénzbeli juttatásainak elıirányzatát

938.565 eFt
29.570 eFt
482.665 eFt
426.330 eFt

1.694.764 eFt
442.706 eFt
915.689 eFt
339.802 eFt
166.171 eFt
16.000 eFt
389.305 eFt
7.500 eFt

- a felhalmozási célú kiadások elıirányzatát
- felhalmozási célú hitel törlesztése
- a tartalékok fı összegét
- ebbıl általános tartalék
- céltartalékok
- bérlakásalap
- oktatási célokra
- szennyvízberuházással kapcsolatos tartalék
- szakképzés-szervezési társulás tartaléka
összeggel állapítja meg.”

793.253 eFt
9.115 eFt
201.988 eFt
23.895 eFt
162.351 eFt
1.391 eFt
5.000 eFt
9.351 eFt

2. §
A Ör. 1/1., 3/1. és 3/2. számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2/1. és 2/2 számú melléklete
lép.
3. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Hajdúnánás, 2011. március 31.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
aljegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2011. április 1.
Dr. Kiss Imre
jegyzı
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az önkormányzati
vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször módosított
21/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe
foglalására megalkotott 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés
határozati javaslatát elfogadták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr az elıterjesztéssel kapcsolatban megjegyezte, hogy
ezek a technikai átvezetések rendszeresen visszatérnek, amennyiben a nyilvántartásban
változás következik be. Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e
kérdés, észrevétel, megjegyzés.

Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog
gyakorlásáról szóló, többször módosított 21/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet
módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott 18/2009. (IX. 28.)
Önkormányzati Rendelet módosítására készült elıterjesztés határozati javaslatát
10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:

6/2011. (IV. 01.) Önkormányzati Rendelet
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati
vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször
módosított 21/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet módosítására és
egységes szerkezetbe foglalására megalkotott, többször módosított
18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló 6/2011.
(IV. 01.) Önkormányzati Rendeletet megalkotja.
Felkéri a jegyzıt, hogy a rendelet kihirdetésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Kiss Imre jegyzı
Határidı: 2011. április 01.
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
6/2011. (IV. 01.)
Önkormányzati Rendelete
az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló,
többször módosított 21/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes
szerkezetbe foglalására megalkotott, többször módosított 18/2009. (IX. 28.)
Önkormányzati Rendelet módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az e törvény 79-80. §-aiban,
valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. §-ában foglaltakat is
figyelembe véve Hajdúnánás város önkormányzati vagyonáról és az arról való rendelkezési
jog gyakorlásáról a következı önkormányzati rendeletet alkotja:

1. §
Az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször
módosított 21/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe
foglalására megalkotott, többször módosított 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet 1-3.
számú mellékletei helyébe e rendelet 1-3. számú mellékletei lépnek.

2. §
E rendelet 2011. április 1. napján lép hatályba.

Hajdúnánás, 2011. március 31.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
aljegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.

Hajdúnánás, 2011. április 1.
Dr. Kiss Imre
jegyzı
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ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a szociális
rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi
szabályairól szóló 19/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendeletet módosításáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális és a
Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés határozati javaslatának pontjait javaslattal
fogadták el, mely a bizottsági elnökök által ismertetésre került, a Mővelıdési,
Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság a határozati javaslat I.-III. pontjait elfogadta.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr szóbeli kiegészítıjében elmondta, hogy maga is azt a
szociálpolitikát támogatja, ahol az emberek maguk is tesznek azért, hogy az
életkörülményeik javuljanak. Bízik abban, hogy ezzel a programmal elindítunk
valamit e cél elérése érdekében. A továbbiakban módosító javaslatot tett, mely szerint

javasolta az elıterjesztés mellékletét képezı támogatási szerzıdés sorszámozásának
kijavítását, amelynek eredményeképpen a korábbi 5. pont lesz a 4. pont, melynek a
3. pontra kell hivatkoznia.
Javasolta továbbá a rendelet-tervezet (8) bekezdésének kiegészítését azzal, hogy a
kérelmeket 2011. évben április 10. napjáig lehet benyújtani, a kiosztás után esetlegesen
megmaradt szabad földterületek vonatkozásában a kérelmeket 2011. évben
folyamatosan lehet benyújtani.
A Városfejlesztési Bizottság azon felvetésére, hogy mezıgazdasági elıadói munkakör
kerüljön bevezetésre a Polgármesteri Hivatalban elmondta, hogy szakember lesz a
programban, nem biztos, hogy ez a hivatalon belül kell megoldani.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Tóth Imre képviselı úr javasolta, hogy amennyiben lehetséges az általános iskolák
pedagógiai programjába kerüljön bele a gyakorlókertben való szakmai képzés, mint az
valamikor a korábbi években megvolt és mőködött.
Szólláth Tibor polgármester úr ezek után szavazást rendelt el azzal a kiegészítéssel,
hogy az elıterjesztés III. határozati javaslata egészüljön ki 1 millió Ft keretösszeggel.
Bízik abban, hogy az ısz folyamán eredményesen tudunk beszámolni ennek a
programnak a megvalósulásáról. Elmondta még, hogy 2011. évben pályázni fogunk
erre a lehetıségre, de az már csak 2012. évben fog realizálódni.
Ezek után szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati javaslatának I. pontjáról
kiegészítve azzal a bizottsági javaslattal, hogy a (6) bekezdés egészüljön ki az
„önkormányzati tulajdonú” kiegészítéssel, illetve az elhangzott (8) bekezdésre tett
javaslattal.
A képviselı-testület a szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 19/2009. (IX. 28.)
Önkormányzati Rendeletet módosításáról készült elıterjesztés I. határozati javaslatát
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- az elhangzott kiegészítésekkel együtt - 8 igen, 1 nem szavazattal (Török István) és
1 tartózkodással (Oláh Miklós) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:

7/2011. (IV. 01.) Önkormányzati Rendelet
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális rászorultság
esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi
szabályairól szóló 19/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
szóló 7/2011. (IV. 01.) Önkormányzati Rendeletet megalkotja.
Felkéri a jegyzıt, hogy a rendelet kihirdetésérıl gondoskodjon.
Felelıs:

Dr. Kiss Imre jegyzı

Határidı: 2011. április 01.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
7/2011. (IV. 01.)
Önkormányzati Rendelete
a szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások helyi szabályairól szóló 19/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet
módosításáról
Hajdúnánás Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi
III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 25. § (3) bekezdésében és 26. §-ában kapott felhatalmazás
alapján az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:
1. §
(1) A szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások helyi szabályairól szóló 19/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet II. Fejezete
a következı 19/A. §-sal egészül ki:
„Szociális földprogram
19/A. §
(1) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a szociálisan rászorulók részére
természetbeni ellátásként szociális földprogramot indít. A szociális földprogram célja:
a) az alacsony jövedelemmel rendelkezı, vagy szociális ellátásban részesülı
háztartások szociális földprogramba való bekapcsolása jövedelemszerzı képességük
növelésével,
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b)
c)
d)
e)

munkanélküli családok megélhetési gondjainak csökkentése, hátrányos helyzetük
javítása, további társadalmi leszakadásuk megakadályozása,
munkavégzésre nevelés,
munkakedv növelésével jövedelemszerzési lehetıség, életvitel, szemléletmód
formálás,
szerepvállalás az aktív szociálpolitikai rendszerben.

(2) A szociális földprogrammal kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja, aki
döntésre jogosult az ellátás megállapításának és megszüntetésének vonatkozásában.
(3) Szociális földprogramban részt vehet az a személy, aki:
a) rendszeres szociális segélyben részesül,
b) bérpótló juttatásban részesül,
c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
d) álláskeresı, regisztrált munkanélküli vagy

e)
f)

olyan megváltozott munkaképességő, akinek egészségi állapota a programban való
részvételt lehetıvé teszi, és
nem rendelkezik mővelésre alkalmas földtulajdonnal.

(4) A szociális földprogramban a közös háztartásban élı személyek közül egy személy vehet
részt.
(5) A szociális földprogramban részt vevık (a továbbiakban: támogatottak) önkéntes alapon,
támogatási szerzıdés megkötésével vállalhatják a részvételt.
(6) A szociális földprogram végrehajtására, a támogatottak általi ingyenes használatra a
képviselı-testület az alábbi megmővelhetı önkormányzati tulajdonú hajdúnánási
földterületeket biztosítja:
a) 6602/2. hrsz-tól a 6602/14. hrsz-ig,
b) 6602/16. hrsz. és
c) 6602/18. hrsz-tól a 6602/32. hrsz-ig,
d) 0116/35. hrsz.,
e) 0116/31. hrsz.,
f) 0116/30. hrsz.,
g) 0116/25. hrsz.,
h) 0116/22. hrsz.,
i) 0118/2. hrsz.,
j) 0120/6. hrsz.,
k) 0121/2. hrsz.
(7) A képviselı-testület a program mőködéséhez szükséges talajmunkák elvégzését külsı
megbízottal történı megállapodás alapján biztosítja.
(8) A szociális földprogramban való részvételi kérelmet a Családsegítı és Gyermekjóléti
Szolgálat (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 14. sz.) vezetıjénél lehet benyújtani 2011. évben
április 10. napjáig, majd ezt követıen megmaradt szabad földterületek vonatkozásában
2011. évben folyamatosan, majd 2012. és az azt követı években január 31. napjáig, aki
véleményével együtt továbbítja azt a polgármesterhez.
340
(9) A polgármester a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat véleményének megismerését
követıen megállapítja a programban való részvételi jogosultságot. Amennyiben a
kérelmezı önkormányzati tulajdonú földterületet kíván használatba venni, a (6) bekezdés
a)-k) pontjában meghatározott területek közül kérelmezı számára kijelöl egyet, majd
támogatási szerzıdés megkötésére kerül sor a támogatottal. A támogatási szerzıdés:
a) a 2011. évben benyújtott kérelmek esetében legkorábban 2011. április 10. napjától
2012. február 28. napjáig terjedı határozott idıtartamra,
b) a 2012. és az azt követı években benyújtott kérelmek esetében a kérelem
benyújtásának éve március 1. napjától a következı év február 28. napjáig terjedı
határozott idıtartamra jön létre.
c) Amennyiben a programra többen pályáznak, mint a kiosztható területek száma, a
környezettanulmányban foglaltaknak megfelelıen történik a rangsor állítása.
(10) A részvételi kérelem abban az esetben utasítható el, ha:

a)
b)

a kérelmezı nem felel meg a (3) bekezdésben szereplı feltételeknek, vagy
a szociális földprogram végrehajtásához megjelölt földterületek már nem adnak
lehetıséget a kérelem teljesítésére.

(11) A támogatott számára biztosítja:
a) a program megvalósítására kijelölt földrészlet határozott idıre szóló ingyenes
használatát,
b) szaktanácsadás ingyenes igénybevételét,
c) a megtermesztett termények egészének tulajdonjogát,
d) a földterületet, termelésre alkalmas állapotban, és
e) a vetımag térítésmentes igénybevételét.
(12) Az a személy, aki a (3) bekezdés a)-e) pontjában foglalt feltételeknek megfelel, azonban
rendelkezik mővelésre alkalmas saját földterülettel, a (11) bekezdés b)-e) pontjában
szereplı juttatásra jogosult. Egyebekben a 19/A. § rendelkezései az irányadók, azzal a
kivétellel, hogy a (10) bekezdés b) pontja, valamint (15) bekezdés elsı mondata nem
alkalmazható.
(13) A támogatottsági jog és az abból származó bármilyen más elıny másra át nem ruházható.
(14) A támogatott köteles:
a)
b)

a használatába adott földet mővelni (gyommentesítés, kártevık elleni védekezés),
a terményt idıben betakarítani.

(15) Amennyiben a támogatott a programban való részvétele során a támogatási szerzıdésbıl
eredı kötelezettségeit nem teljesíti, úgy a polgármester a megállapodást jogosult azonnali
hatállyal felmondani. Ebben az esetben a támogatott a programban való részvételbıl 1
évi idıtartamra kizárásra kerül.
2. §
Záró rendelkezések
Ez a rendelet 2011. április 4-én lép hatályba.
Hajdúnánás, 2011. március 31.
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Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
aljegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2011. április 1.
Dr. Kiss Imre
jegyzı

A képviselı-testület a szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 19/2009. (IX. 28.)

Önkormányzati Rendeletet módosításáról készült elıterjesztés II. határozati javaslatát
8 igen, 1 nem szavazattal (Török István) és 1 tartózkodással (Oláh Miklós) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület a szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 19/2009. (IX. 28.)
Önkormányzati Rendeletet módosításáról készült elıterjesztés III. határozati javaslatát,
kiegészítve azzal, hogy Szociális Földprogram költségeinek fedezetére 1 millió Ft
keretösszeget biztosít az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tartaléka terhére
8 igen, 1 nem szavazattal (Török István) és 1 tartózkodással (Oláh Miklós) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselı-testület az alábbi határozatokat
hozta:

83/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviselı-testülete a szociális rászorultság
esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi
szabályairól szóló 19/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet
II. Fejezetének 19/A. §-ában meghatározott Szociális Földprogram
végrehajtása érdekében megbízza a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat
vezetıjét, hogy a programban való részvételi kérelmek alapján a döntések
elıkészítésében mőködjön közre.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálat vezetıjét értesítse.
Felelıs:

Szólláth Tibor polgármester
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıje
Határidı: 2011. április 01. - értesítésre
folyamatos
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Támogatási szerzıdés
mely létrejött egyrészrıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat nevében eljáró Szólláth Tibor
polgármester (továbbiakban: Támogató), másrészrıl: ..............................................., Hajdúnánás,
........................ út ........ szám alatti lakos (továbbiakban: Támogatott) között, az alulírott helyen és
napon, az alábbi feltételek szerint.
1.) Jelen szerzıdés a szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások helyi szabályairól szóló, többször módosított 19/2009. (IX. 28.)
Önkormányzati Rendelet 19/A. §-a alapján jött létre.
2.) Támogatott vállalja, hogy részt vesz a "Konyhakerti növények termesztése" szociális
földprogramban.

3.) Támogató a hajdúnánási ……….- hrszú földterületet 20………. napjától ……….20 napjáig
terjedı határozott idıtartamra Támogatott ingyenes használatába adja.
4.) Támogató a földprogramban való részvétel során a következıket biztosítja Támogatott részére:
a) ingyenes szaktanácsadás,
b) vetımag-támogatás,
c) a terület határozott idıre szóló használata, vetésre alkalmas állapotban történı rendelkezésre
bocsátással.
A támogatás tételes felsorolása (vetımagfélék, palántafélék) jelen szerzıdés mellékletét képezi.
5.) A 4. pontban foglaltak közül a vetımagvak, palánták beszerzése a Támogató feladata, azonban
azok Önkormányzattól való elszállítása a Támogatott feladata.
6.) A Támogatott a földjét a jó gazda gondosságával köteles megmővelni, a terményt idıben
betakarítani és minden olyan magatartástól tartózkodni, mellyel másnak kárt okozna. A
Támogatott joga, hogy a "Konyhakerti növények termesztése" programban a megtermelt
zöldségfélét felhasználja, a saját családi szükségletének kielégítése céljából annak fogyasztásáról
gondoskodjon.
7.) A Támogatott vállalja, hogy a növénytermesztési program esetén a programba vont teljes
földterületet a programban foglaltak szerint megmőveli.
8.) A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a programban foglaltak szerinti tevékenységet
nem megfelelıen végzi, vagy idıközben a program folytatásából kilép, vagy a programban vállalt
tevékenységével annak rendes befejezése elıtt- felhagy, úgy tudomásul veszi, hogy a következı
évben a helyi szociális földprogramban nem vehet részt.
9.) A Támogatott a program ideje alatt köteles tőrni, hogy az Önkormányzat megbízottja ellenırizze
a kert állapotát, mővelését, az ott folyó termesztést, illetve a támogatási szerzıdésben foglaltak
betartását.
A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
Ezt a szerzıdést a felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezıt aláírták.
Kelt: Hajdúnánás, 20... év ................. hó ..... nap
...................................................
Szólláth Tibor
polgármester
Támogató

..................................................
……………….
Támogatott
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Elıttünk, mint tanúk elıtt:
Név: ....................................................

Név: ………………………………..

Lakcím: ...............................................

Lakcím: ............................................

Támogatási szerzıdés
mely létrejött egyrészrıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat nevében eljáró Szólláth Tibor
polgármester (továbbiakban: Támogató), másrészrıl: ..............................................., Hajdúnánás,
........................ út ........ szám alatti lakos (továbbiakban: Támogatott) között, az alulírott helyen és
napon, az alábbi feltételek szerint.

5.) Jelen szerzıdés a szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások helyi szabályairól szóló, többször módosított 19/2009. (IX. 28.)
Önkormányzati Rendelet 19/A. §-a alapján jött létre.
6.) Támogatott vállalja, hogy részt vesz a "Konyhakerti növények termesztése" szociális
földprogramban a tulajdonában/használatában (…..használat jogcíme….) lévı 4080 Hajdúnánás,
………utca …….szám alatti ingatlannal.
7.) Támogató a földprogramban való részvétel során a következıket biztosítja Támogatott részére:
a) ingyenes szaktanácsadás,
b) vetımag-támogatás.
(Továbbá igény szerint a vetéshez szükséges talajmunkák elvégzését.)
A támogatás tételes felsorolása (vetımagfélék, palántafélék) jelen szerzıdés mellékletét képezi.
4.) A 3. pontban foglaltak közül a vetımagvak, palánták beszerzése a Támogató feladata, azonban
azok Önkormányzattól való elszállítása a Támogatott feladata.
5.) A Támogatott a földjét a jó gazda gondosságával köteles megmővelni, a terményt idıben
betakarítani és minden olyan magatartástól tartózkodni, mellyel másnak kárt okozna. A
Támogatott joga, hogy a "Konyhakerti növények termesztése" programban a megtermelt
zöldségfélét felhasználja, a saját családi szükségletének kielégítése céljából annak fogyasztásáról
gondoskodjon.
6.) A Támogatott vállalja, hogy a növénytermesztési program esetén a tulajdonában/használatában
lévı földterületet a programban foglaltak szerint megmőveli.
7.) A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a programban foglaltak szerinti tevékenységet
nem megfelelıen végzi, vagy idıközben a program folytatásából kilép, vagy a programban vállalt
tevékenységével annak rendes befejezése elıtt- felhagy, úgy a következı évben a helyi szociális
földprogramban nem vehet részt.
8.) A Támogatott a program ideje alatt köteles tőrni, hogy az Önkormányzat megbízottja ellenırizze
a kert állapotát, mővelését, az ott folyó termesztést, illetve a támogatási szerzıdésben foglaltak
betartását.
A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
Ezt a szerzıdést a felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezıt aláírták.
Kelt: Hajdúnánás, 20... év ................. hó ..... nap
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Szólláth Tibor
polgármester
Támogató

……………….
Támogatott

Elıttünk, mint tanúk elıtt:
Név: ....................................................

Név: ………………………………..

Lakcím: ...............................................

Lakcím: ............................................

84/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a
szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások helyi szabályairól szóló 19/2009. (IX. 28.) Önkormányzati
Rendelet II. Fejezetének 19/A. §-ában meghatározott Szociális Földprogram
költségeinek fedezetére 1 millió Ft keretösszeget biztosít az önkormányzat
2011. évi költségvetésének tartaléka terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásához szükséges
intézkedések megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: folyamatos
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

HATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a személyes
gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló, többször
módosított 18/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet további módosításáról és
egységes szerkezetbe foglalásáról szóló, többször módosított 2/2007. (I. 26.)
Önkormányzati Rendelet módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés
határozati javaslatát elfogadták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
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Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások helyi
szabályairól szóló, többször módosított 18/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet
további módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló, többször módosított
2/2007. (I. 26.) Önkormányzati Rendelet módosítására készült elıterjesztés határozati

javaslatát 10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta
meg:

8/2011. (IV. 01.) Önkormányzati Rendelet
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megalkotja a személyes
gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló, többször
módosított 18/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet további módosításáról
és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló, többször módosított 2/2007. (I. 26.)
Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló 8/2011. (IV. 01.) Önkormányzati
Rendeletet.
Felkéri a jegyzıt, hogy a rendelet kihirdetésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Kiss Imre jegyzı
Határidı: 2011. április l.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
8/2011. (IV. 01.)
Önkormányzati Rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló,
többször módosított 18/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet további módosításáról és
egységes szerkezetbe foglalásáról szóló, többször módosított 2/2007. (I. 26.)
Önkormányzati Rendelet módosítására
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi
III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. §-ban, valamint 115. §-ban kapott felhatalmazás
alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások helyi szabályairól az alábbi
önkormányzati rendeletet alkotja:
1. §
A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló, többször
módosított 18/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet további módosításáról és egységes
szerkezetbe foglalásáról szóló, többször módosított 2/2007. (I. 26.) Önkormányzati Rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése a) pontja a következıvel egészül ki:
„- tanyagondnoki szolgáltatást”
346
2. §
A Rendelet 2. § (2) bekezdés második francia bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„- a családsegítést és a tanyagondnoki szolgáltatást a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat
(Hajdúnánás, Dorogi u. 14.) keretében biztosítja.”

3.§
A Rendelet 2. §- a egy további, (8) bekezdéssel egészül ki:
(8) Az Szt. 115/A. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a falugondnoki, tanyagondnoki
szolgáltatást térítésmentesen biztosítja.
4.§
Rendelet mellékletét hatályon kívül helyezi, a helyébe ezen rendelet melléklete lép.
5.§
E rendelet 1-3. §-a 2011. április 1-jén, 4. §-a 2011. május 1-jén lép hatályba.
Hajdúnánás, 2011. március 31.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
aljegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2011. április 1.
Dr. Kiss Imre
jegyzı

Melléklet
a 8/2011. (IV. 01.) Önkormányzati Rendelethez
A Szociális Gondozási Központ intézményi térítési díjai
2011. május 1-tıl
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX. törvény
(továbbiakban: Kvtv.) szerinti normatív állami hozzájárulások figyelembe vételével

1.) Étkezés:
•

A Kvtv. 3. sz. melléklet alapján

Ebéd kiszállítása

375 Ft Áfával;
120 Ft/adag;
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2.) Házi segítségnyújtás:
• A Kvtv. 3. sz. melléklet alapján
3.) Nappali ellátás biztosítása:
(Idısek Klubja)

505 Ft/óra;

•
•

napi egyszeri étkezés igénybevételével
étkezés igénybevétele nélkül

4.) Átmeneti elhelyezés biztosítása:
(Idısek Gondozóháza)

575 Ft/adag;
200 Ft/nap;
63.000 Ft/hó;
2.100 Ft/nap;

Amennyiben a szociális rászorultság - jogszabály alapján - nem állapítható meg, úgy az
igénylı a teljes önköltség megtérítése mellett veheti igénybe a különbözı szolgáltatásokat.
Hajdúnánás, 2011. március 31.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

HETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a falugondnoki,
tanyagondnoki szolgáltatás bevezetéséhez szükséges intézkedések megtételére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy az elızı és a most tárgyalandó
napirendi pont tartalmilag egymással összefügg, ezért is javasolta az ülés
megkezdésekor, hogy egymás után tárgyalja meg a testület. Elmondta még, hogy ez is
egy olyan intézkedés, amellyel a szociális területen ismét tudunk tenni valamit.
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; és az Egészségügyi és Szociális
Bizottságok az elıterjesztés határozati javaslatának 1-4.) pontjait elfogadták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az elıterjesztés 1.)-4) pontjairól
külön-külön.
A képviselı-testület a falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás bevezetéséhez
szükséges intézkedések megtételére készült elıterjesztés határozati javaslatának
1.) pontját 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással (Oláh Miklós) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
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A képviselı-testület a falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás bevezetéséhez
szükséges intézkedések megtételére készült elıterjesztés határozati javaslatának
2.) pontját 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással (Oláh Miklós) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)

A képviselı-testület a falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás bevezetéséhez
szükséges intézkedések megtételére készült elıterjesztés határozati javaslatának
3.) pontját 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással (Oláh Miklós) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület a falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás bevezetéséhez
szükséges intézkedések megtételére készült elıterjesztés határozati javaslatának
4.) pontját 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással (Oláh Miklós) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselı-testület az alábbi határozatokat
hozta:

85/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a
külterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredı
hátrányainak enyhítése, az alapvetı szükségletek kielégítését segítı
szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz
való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintő szükségletek
teljesítésének segítése érdekében Hajdúnánás város közigazgatási területén
bevezeti a tanyagondnoki szolgáltatást.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. március 31.

86/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy
Hajdúnánás város közigazgatási területén bevezeti a tanyagondnoki
szolgáltatást ezért a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat (4080
Hajdúnánás, Dorogi u. 14. szám) alapító okiratát az alábbiakkal módosítja:
- a 10. pont a 889928-as szakfeladat számú, falugondnoki, tanyagondnoki
szolgáltatással bıvül, továbbá
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- a Kisegítı tevékenység elnevezés Szabad kapacitás kihasználása
érdekében végzett tevékenység elnevezésre módosul, és a

- „A kisegítı tevékenységek arányának felsı határa a költségvetési
fıösszeg 10%-a.” hatályát veszti, valamint
- a 12. és a 13. pontban szereplı „szakmai vezetı” elnevezés
intézményvezetı elnevezésre változik,
és a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. március 31.

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 Hajdúnánási
Gazdasági Ellátó Intézmény 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:

8. Felügyeleti szerv neve, székhelye:

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

Önkormányzat

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
9. Jogszabályban meghatározott közfeladatok:
gyermekjóléti szolgáltatás, valamint
családsegítés
a
krízishelyzetbe
került
személyek és családok részére
10. Alapvetı szakágazata száma, megnevezése:
8892 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi
ellátások
Alaptevékenységei:
Alkalmazandó szakfeladat:
Szakfeladat száma, megnevezése :
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás

a Gyvt.-ben meghatározott gyermekjóléti
szolgáltatással kapcsolatos bevételek és
kiadások

889924 Családsegítés

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
társulások elszámolásai

889928

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

többcélú

kistérségi

Szabad kapacitás kihasználása
érdekében végzett tevékenység:
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

Az intézményvezetıi állást nyilvános pályázat
útján kell betölteni. A vezetıi megbízatást
5 évre Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testülete adja.
az intézményvezetı
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- a közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII. törvény,
- a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi
XXII. törvény
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, többször módosított
21/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet
módosítására
és
egységes
szerkezetbe
foglalására megalkotott 18/2009. (IX. 28.)
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 86/2011.
(III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Képviselı-testületének jóváhagyásával 2011. április 1-jén lép
hatályba.

Hajdúnánás, 2011. március 31.
Dr. Kiss Imre
aljegyzı

87/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 86/2011. (III. 31.)
számú Képviselı-testületi Határozattal elfogadott tanyagondnoki szolgáltatás
bevezetése miatt a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat (4080
Hajdúnánás, Dorogi u. 14. szám) engedélyezett álláskeretét 2011. április
15. napjától egy fıvel megemeli.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételérıl, valamint az intézményvezetı értesítésrıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. március 31.
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88/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 86/2011. (III. 31.)
számú Képviselı-testületi Határozattal elfogadott tanyagondnoki szolgáltatás
2011. évi idıarányos ellátására, valamint a bevezetéshez szükséges költségek
fedezésére az önkormányzat 2011. évi költségvetésének általános tartaléka
terhére 1.750.000,- Ft-ot biztosít.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételérıl, valamint az intézményvezetı értesítésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. március 31.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
többször módosított 12/2005. (III. 15.) Önkormányzati
egységes szerkezetbe foglalására megalkotott 13/2010.
Rendelet módosításáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

Elıterjesztés a települési
közszolgáltatásról szóló,
Rendelet módosítására és
(IV. 26.) Önkormányzati

Szólláth Tibor polgármester úr megjegyezte, hogy jelen elıterjesztés egy
adminisztrációs tévedés helyreigazítása.
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés
határozati javaslatát elfogadták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati
javaslatáról.
A képviselı-testület a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló, többször módosított 12/2005. (III. 15.) Önkormányzati
Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott 13/2010.
(IV. 26.) Önkormányzati Rendelet módosításáról készült elıterjesztés határozati
javaslatát 10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta
meg:
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9/2011. (IV. 01.) Önkormányzati Rendelet
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló,
többször módosított 12/2005. (III. 15.) Önkormányzati Rendelet módosítására
és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott 13/2010. (IV. 26.)
Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló 9/2011. (IV. 01.) Önkormányzati
Rendeletét megalkotja.
Felkéri a jegyzıt, hogy a rendelet kihirdetésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Kiss Imre jegyzı
Határidı: 2011. április 1.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
9/2011. (IV. 01.)
Önkormányzati Rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló, többször módosított 12/2005. (III. 15.) Önkormányzati Rendelet módosítására és
egységes szerkezetbe foglalására megalkotott 13/2010. (IV. 26.) Önkormányzati Rendelet
módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 23. §-ban kapott
felhatalmazás alapján az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:
1. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló, többször módosított 12/2005. (III. 15.) Önkormányzati Rendelet módosítására és
egységes szerkezetbe foglalására megalkotott 13/2010. (IV. 26.) Önkormányzati
Rendelet 18. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek:
„(1) Szüneteltethetı a közszolgáltatás igénybevétele azokon a lakás céljára szolgáló
ingatlanokon, amelyeken folyamatosan legalább 90 napig senki sem tartózkodik és emiatt
hulladék sem keletkezik.
(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a
Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján. A szünetelés az igény benyújtását követı
hónap elsejétıl érvényes.
(3) Ha a szünetelés feltételeiben változás következett be, az ingatlantulajdonos ezt írásban,
haladéktalanul köteles a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján bejelenteni. A
bejelentés elmulasztása esetén a meg nem fizetett közszolgáltatási díjat a mindenkori
jegybanki alapkamat mértékének megfelelı késedelmi kamattal növelten kell
megfizetni.”
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2. § Ez a rendelet 2011. április 01. napján lép hatályba.
Hajdúnánás, 2011. március 31.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
aljegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2011. április 01.
Dr. Kiss Imre
jegyzı

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

KILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az
önkormányzat gazdasági programjának megalkotására (a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §-a alapján)
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális és a
Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadták, a
Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság a határozati javaslatot kiegészítéssel
fogadta el, mely a bizottság elnöke által ismertetésre került.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr, mint elıterjesztı szóbeli kiegészítıjében kiemelte
azt, hogy meg kell akadályozni, hogy a város költségvetési hiánya tovább nıjön.
Kiemelte még a város intézményrendszerének átalakítását, azon belül is azt, hogy
ennek fı célja az, hogy a gyermekek jobb körülmények között, magasabb színvonalon
tanuljanak, és mindez költségtakarékosan valósuljon meg. Megjegyezte, hogy a
felállított sorrend az átalakítás során nagyon fontos. Elmondta még, hogy e témában
nagyon fontos az, hogy munkahelyeket nem kívánnak megszüntetni, ésszerő
létszámgazdálkodásban kívánnak gondolkodni. A rendszerbıl öt épület fog kiesni ettıl
az évtıl, tehát nem kell a rezsit tovább fizetni. Ha a képviselı-testület közös nevezıre
tud jutni a Református Egyházközséggel az óvoda és a Szociális Gondozási Központ
tekintetében, akkor az, további jelentıs megtakarítást hordoz magában. A
továbbiakban az épületek állapotáról ejtett néhány szót, amely szerint komolyan kell
gondolkodnunk a felújításukról. Más lehetıségünk nincs, minden erre irányuló
pályázatot ki kell használnunk.
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A másik téma a város szociális helyzete, amely nagyon súlyos, de nem reménytelen.
Sajnálatos, hogy a város lakossága az eddigi 19 ezer fırıl 17 ezer fıre csökkent. Az
emberek többsége azért jön a hivatalba, hogy munkát szeretnének kapni. Ez komoly
probléma, ezt kiemelt módon kell kezelni. Harc folyik a meglévı munkahelyek
megtartásáért, illetve azért, hogy az esetlegesen idetelepülni szándékozóknak kedvezı
feltételeket tudjunk nyújtani. Ebben fontos szerepet kap a szakképzés. Ezzel
kapcsolatban mondta el, hogy 2011. április 6-án lesz egy szakképzéssel kapcsolatos
térségi konferencia Hajdúnánáson.
Fontos terület az idegenforgalom fejlesztése. A várost és a Fürdı környezetét olyan
helyzetbe kell hozni, hogy vonzó legyen. Ebben is van tennivalónk, és ebben is
kívánunk ez évben már lépéseket tenni.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Tóth Imre képviselı úr a munkahelyek, munkalehetıségek megteremtésével
kapcsolatban fogalmazta, hogy városunk abban a szerencsés helyzetben van, hogy két
országgyőlési képviselıje is van a választókerületnek. Kérte, hogy mindent
kövessenek el annak érdekében, hogy ezt a helyzeti elınyünket ragadjuk meg,
használjuk ki.
Török István képviselı úr elmondta, hogy a gazdasági programot jónak tartja,
azonban megjegyzést tett szemétszállítási díjra vonatkozóan, amely nagy terhet ró a
városra. A program úgy fogalmaz, hogy három év alatt a lakosságra kívánja terhelni.
Ezt azonban a lakosság - véleménye szerint - nem fogja elviselni, elbírni.
Örvendetesnek tartotta a zöldhulladék összegyőjtésének kezdeményezését. Az
intézmény átszervezéssel kapcsolatban elmondta, hogy Hajdúnánáson egy erıs
önkormányzati iskola kellene a Református Iskola mellé. Ebbe kellene gondolkodni,
de a jelenlegi anyagi helyzetünket tekintve nem igen vázolható fel más elképzelés. A
munkahelyteremtéssel kapcsolatban mondta el, hogy a város lakosságát meg kell
tartani, munkahelyek kellenek. Ehhez azonban az építményadót el kellene törölni. Ez
már évek óta mondja, ez gátolja azokat, akik ide akarnak telepedni. Öröm, hogy az
iparőzési adó bevétel növekedett. Végezetül a rendkívüli képviselı-testületi ülésen
elfogadott határozatról ejtett néhány szót.
Szólláth Tibor polgármester úr a szemétszállítási díjjal kapcsolatban elmondta, hogy
amennyivel emelkedni fog a szemétszállítás díja ezzel együtt csökkenni fog a
kommunális adó mértéke. A kommunális adó csökkentésével legfeljebb bı
háromszorosára fog emelkedni a szemétszállítási díj. Felvezette, hogy lesz ma még
egy elıterjesztés a komposztálás beindításával kapcsolatban.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr a 2011. március 24-én az „Elıterjesztés a
méhnyakrák elleni védıoltás Hajdúnánáson történı bevezetésére” napirendi pont
kapcsán hozott képviselı-testületi határozattal kapcsolatban, - melyre Török István
képviselı úr célzott - tett egy rövid észrevételt. Elmondta, hogy a védıoltással
kapcsolatban elızetesen lesz egy tájékoztató, hiszen a védıoltás nem kötelezı, ahhoz

szülıi beleegyezés szükséges. A testület nehéz anyagi helyzetben heves vita mellett
döntött errıl, igaz, hogy ez nem beruházás, de ezzel a gyerekek egészségét támogattuk.
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Szólláth Tibor polgármester úr a hozzászólásokból megállapította, hogy képviselıtársai a gazdasági programban nem sok kivetnivalót találtak. Ez egy jelenlegi állapot,
mindennemő felvetést, javaslatot, amely a város érdekét szolgálja, szívesen fogadja. A
legfontosabb feladat, hogy ebbıl a szociális és gazdasági válságból a várost
kivezessük.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az önkormányzat gazdasági programjának megalkotására (a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §-a alapján) készült elıterjesztés
határozati javaslatát 9 igen, 1 nem szavazattal (Oláh Miklós) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

89/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat
2011-2014. évekre szóló gazdasági programját a melléklet szerint elfogadja.
Felelıs:
Határidı:

-
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HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
GAZDASÁGI PROGRAMJA
(TERVEZET)

2011-2014.
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Bevezetés
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban : Ötv.)
91. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat meghatározza gazdasági programját. Ugyanezen
szakasz (6) bekezdése alapján:
„A gazdasági program a képviselı-testület megbízatásának idıtartamára, vagy azt
meghaladó idıszakra szól. A gazdasági program az önkormányzat(ok) részére helyi szinten
meghatározza mindazon célkitőzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetıségekkel
összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével
- a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat(ok) által nyújtandó
kötelezı és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.
A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a
munkahelyteremtés feltételeinek elısegítését, a településfejlesztési politika, az adó politika
célkitőzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó
megoldásokat, továbbá városok esetében a befektetés-támogatási politika, városüzemeltetési
politika célkitőzéseit.”
A (7) bekezdés szerint a gazdasági programot a képviselı-testület az alakuló ülését
követı hat hónapon belül fogadja el.
A gazdasági programnak a költségvetés lehetıségeivel összhangban, a kistérségi
területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve, a kötelezı és önként vállalt feladatok biztosítását,
különösen a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés elısegítését, a
településfejlesztési és adópolitika célkitőzéseit, befektetési támogatás, a városüzemeltetés
lehetıségeit, az intézményi elképzeléseket kell, hogy tartalmazza.
A 2011-2014. évekre szóló gazdasági programot a város adottságaira, jelenlegi
helyzetére kell alapoznunk. Figyelembe kell vennünk, hogy a várost magas munkanélküliség
sújtja és ennek következtében szociális válságban van. A gazdasági program kiemelt célja
kell, hogy legyen a munkahelyteremtésen, a meglévı munkahelyek megtartásán keresztül e
válsághelyzet felszámolása.
Az önkormányzat intézményhálózata mőszakilag elavult, rendkívül elhanyagolt
állapotban van. Kiemelt feladatunk intézményeink felújítása, úgy hogy jelentıs energia
megtakarítással tudjuk azokat a jövıben üzemeltetni. Ezen felújításoknak kapcsolódnia kell
az intézmények szerkezeti átalakításához, melynek során költséghatékonyabban, magasabb
színvonalú képzést tudunk biztosítani a sajnálatosan fogyó létszámú gyermekeinknek.
I. Hajdúnánás helyzetelemzése
Hajdúnánás városa Hajdú-Bihar megye észak-keleti ritkán lakott térségében fekszik, a
megye negyedik legnépesebb települése. A város Nyíregyházától 27 km, míg Debrecentıl 40
km távolságra fekszik. Hajdúnánás Hajdúdoroggal és Hajdúböszörménnyel együttesen alkotja
a Hajdúböszörményi Kistérséget.
Hajdúnánáson 2010. január 1-jén 17.938 fı volt az állandó lakosok száma. A
születések száma a városban csökken, a halálozások száma nı. A lakosság átlagéletkora

növekszik. Megfigyelhetı Hajdúnánáson is az országos tendenciákhoz hasonlóan a lakosság
„természetes” fogyása.
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A város közigazgatási területe 25.962 hektár, ebbıl 1.059 hektár a belterület. A város
az 1970-es évekig agrárváros volt, majd az ipartelepítés következtében agrár-iparváros lett.
Ezt a jellegét a mai napig megırizte. A város lakossága elsısorban a jó minıségő löszháti
földterületek megmővelésébıl él. Itt mőködik az ország egyik legnagyobb és legkorszerőbb
gabona-feldolgozó malomüzeme. Több kisebb és közepes nagyságú ipari üzem is
munkahelyet biztosít az itt élı embereknek.
A város önkormányzati tulajdonú létesítményei közül elsısorban az 1958. évben 1.019
méter mélységbıl feltárt 67 Co-os hévízre – 14 hektáros területen – telepített, egész évben
üzemelı gyógyfürdı emelendı ki, amely által Hajdúszoboszló után Hajdúnánás a megye
második legnagyobb idegenforgalmú gyógyfürdı helye lett.
Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon és intézményein, illetve gazdálkodó
szervezetein keresztül látja el feladatit. A költségvetési szerveknél és a kizárólagos
önkormányzati tulajdonú Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft.-nél, illetve a Hajdúnánási
Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft.-nél teljes munkaidıben foglalkoztatottak révén az
önkormányzat az egyik legnagyobb foglalkoztató a városban.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 1/2011. (II. 11.)
Önkormányzati Rendelet alapján a költségvetési intézmények közül önállóan mőködı és
gazdálkodó költségvetési szerv a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (9 fıvel), valamint
a Városi Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási Intézet (35 fıvel). A Hajdúnánási Gazdasági
Ellátó Intézmény látja el az alábbi önállóan mőködı költségvetési szervek gazdálkodási
feladatait:
• Hajdúnánási Óvoda 83 fıvel,
• Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
és Pedagógiai Szakszolgálat 59 fıvel,
• a II. Rákóczi Ferenc Általános és Mővészeti Iskola 39 fıvel,
• a Barcsa János Általános Iskola 36 fıvel,
• a Bocskai István Általános Iskola 28 fıvel,
• Kéky Lajos Városi Mővelıdési Központ 10 fıvel,
• Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény 8 fıvel,
• Körösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép,- Szakképzı és Általános Iskola,
Kollégium 156 fıvel,
• Szociális Gondozási Központ 22 fıvel,
• Városi Bölcsıde 10 fıvel,
• Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 9 fıvel.
Ezen óvodaként és általános iskolaként önállóan mőködı intézmények látják el
Hajdúnánáson az óvodáskorú gyermekek nevelését 3 éves kortól a gyermek iskolába lépésig,
maximum 7 éves korig, illetve végzik az alapfokú oktatás és nevelés feladatainak többségét.
Az oktatási intézmények teljes profiltisztítást követıen pedig kizárólagosan láthatják el az
általános mőveltséget megalapozó alapfokú nevelést, oktatást 1-8. évfolyamokig.
Habár a Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény is rendelkezik középfokú, kifutó rendszerő gimnáziumi oktatással jelenleg, mégis

alapvetıen a középiskolai, térségi vonzerıvel bíró oktatást elsısorban a nagy múltú Kırösi
Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép,- Szakképzı és Általános Iskola, Kollégium, valamint
annak Csiha Gyızı Tagintézménye biztosítja.
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A városban a közmővelıdési, közgyőjteményi feladatokat a Kéky Lajos Városi
Mővelıdési Központ, valamint a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény
látja el. A Szociális Gondozási Központ keretében történik a személyes gondoskodást nyújtó
ellátások biztosítása. A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat a jogszabályban elıírt
családsegítıi és gyermekjóléti feladatokat látja el. A Városi Bölcsıde a bölcsıdés korú
gyermekek napközbeni ellátását biztosítja.
Az egészségügyi alapellátásokat részben vállalkozási szerzıdés alapján, részben pedig
a Városi Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási Intézet révén biztosítja az önkormányzat.
A Polgármesteri Hivatalban 80 fı biztosítja a helyi közigazgatási feladatok magas
szintő ellátását. Ezen túlmenıen jelentıs számú – az elmúlt évben átlagosan több mint 150 fı
– a közcélú és közhasznú foglalkoztatás is, elsısorban köztisztasági, parkgondozási és
különbözı karbantartási-javítási munkálatok elvégzésére. A munkanélküliségi ráta a városban
2010. februárjában 13,71 %, 2011. februárjában 13,21 % volt, mely magasabb az országos
átlagnál.
A város infrastruktúrája alapvetıen megfelel a kor igényeinek, további fejlesztése az
itt élık elemi érdeke.
Hajdúnánás az M3-as autópálya révén könnyen megközelíthetıvé vált, és ezáltal
bekapcsolódott az európai úthálózat vérkeringésébe. A környezı nagyobb városok felé, így
Nyíregyháza, Debrecen, illetve Miskolc irányába is jelentısen lecsökkentek a közúthálózaton
a menetidık. A megnövekedett tehergépkocsi forgalom révén azonban nagyon sok út
minısége romlott az elmúlt idıszakban. A helyközi tömegközlekedést a volánbuszok és a
vasút menetrend szerinti járatai biztosítják. A város területén a szilárd burkolatú utak hossza
72 km, ez az összes belterületi út 80 %-a.
Hajdúnánáson a 6.782 db lakás mindegyikébe be van vezetve az ivóvíz és a villamos
energia. A lakások 79 %-a a vezetékes gázhálózatra is rákötött már korábban. 650 db lakás
van a távfőtésbe bekapcsolva. A település nagy része, a lakások mintegy 80 %-a van rákötve a
szennyvízhálózatra.
Az ivóvíz – és szennyvíz elvezetési, tisztítási szolgáltatást, valamint a távhı
szolgáltatást a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. végzi, míg az E.ON Hungária Zrt.
biztosítja helyben a villamos energia, a TIGÁZ Zrt. pedig a gázszolgáltatást. A Hajdúsági
Hulladékgazdálkodási Kft. végzi a települési szilárd hulladék elszállítását, a kommunális
hulladékgyőjtésbe bevont lakások aránya 95%.

II. HAJDÚNÁNÁS KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA, TEKINTETTEL KÖTELEZİ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT
FELADATAIRA
II.1. Pénzügyi és adópolitika Hajdúnánáson
Az elmúlt évek megszorító kormányzati intézkedései hatására a helyi önkormányzatok
évrıl-évre kevesebb költségvetési támogatáshoz jutottak. Az elkövetkezı években sem
várhatjuk az állami támogatások növekedését, sıt a csökkenı gyermeklétszám miatt csökkenı
normatív támogatással kell számolnunk.
Az önkormányzat 2011. évi költségvetése 3.456.019 eFt mőködési, 591.361 eFt
felhalmozási költségvetési kiadást, valamint 7.035 eFt finanszírozási kiadást, mindösszesen
4.054.415 eFt kiadást tartalmaz. A költségvetés egyensúlyát 350.000 eFt felhalmozási és
426.242 eFt mőködési hitel tervezete biztosítja.
A 2009. évi zárszámadás alapján az önkormányzat mérlegfıösszege 8.694.964 eFt,
ebbıl befektetett eszköz 8.208.794 eFt, forgóeszköz 486.170 eFt, hosszúlejáratú kötelezettség
89.982 eFt, rövidlejáratú kötelezettség 453.487 eFt.

II.1.1. Az önkormányzati bevételek
Az önkormányzati saját bevételek szerepe – tekintettel elsısorban az önkormányzatot
megilletı közoktatási és szociális ellátás normatíváinak csökkenésére – jelentısen megnıtt.
Az állami támogatások növelésének egyik formája a kistérségi társulás útján történı
feladatellátás. A jelenleg kistérségi összefogással ellátott feladatainkat továbbra is e formában
kívánjuk folytatni, illetve ezen belül törekedni kell minél nagyobb területet ellátni és ezzel
további állami támogatást bevonni.
A városba érkezı állami támogatást olyan módon is lehet növelni, hogy az
önkormányzat feladatot ad át egyháznak, ezzel önkormányzati kiegészítı hozzájárulás helyett
a központi költségvetés forrásait igénybe véve. A 2011. évben az óvodai nevelés és a szociális
intézményi ellátás területén várható ilyen intézkedés.
Valamennyi olyan bevételszerzési lehetıséggel élnie kell az önkormányzatnak, amely
a helyi lakosság számára még nem jelent aránytalanul nagy terhet. Ezeket a lehetıséget ki kell
használnia az önkormányzatnak, amennyire csak lehetséges.
Ezen bevételi lehetıségek körében különösen meghatározóak a helyi adók. Mértékük a
törvényi maximum alatt, illetve a helyi iparőzési adó esetén a törvényi maximumon van
megállapítva, további növelésükre nincs lehetıség tekintettel a vállalkozások és a lakosság
teherbíró képességére.
Hajdúnánás Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. évi költségvetésében 527
millió Ft helyi adó bevételt tervezett az alábbiak szerint:
• A magánszemélyek kommunális adójából éves szinten 57 millió forint bevételt
tervezünk. (Az adó mértéke évi 12.000.-Ft adótárgyanként.)

• Az idegenforgalmi adót 2011-tıl már csak a városban eltöltött vendégéjszakák után
lehet kivetni, ebbıl 4 millió forintot tervezünk beszedni. (Az adó mértéke
személyenként és megkezdett vendégéjszakánként 300,-Ft.) A központi
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költségvetésbıl minden ilyen beszedett idegenforgalmi adóforint után 1,5 Ft
kiegészítés illeti majd meg az önkormányzatot.
A helyi iparőzési adó mértéke az elmúlt években csökkenı tendenciát mutatott.
Ennek alapvetı oka egyrészt a gazdasági válság, másrészt, hogy elkészült az M3-as
autópálya, amelynek építésében résztvevı vállalkozások a 2008-as évtıl már nem
fizettek iparőzési adót a városnak. A 2009. évben elkezdte mőködését a város
közigazgatási területén egy földgáz kitermeléssel foglalkozó vállalkozás, mely
jelentıs adózónkká vált. Így 2011-ben 415 millió forint bevétel tervezhetı iparőzési
adóból a városban. (Az adó évi mértéke az adóalap 2,0 %-a.)
Építményadóból 34 millió forint bevételt tervez éves szinten az önkormányzat. (Az
adó mértéke üdülı esetén 120,- Ft/m2/év, késıi órákban nyitva tartó illetve
játékgépet üzemeltetı vendéglátóhelyek esetén 500,- Ft/m2/év – 1.580,- Ft/m2/év,
minden egyéb adóköteles építmény esetén 235,- Ft/m2/év.)
A talajterhelési díj jelenleg éves szinten mintegy 6 millió forint bevételt jelent
Hajdúnánásnak.
A befizetéssel és behajtással kapcsolatos késedelmi pótlék, bírság és végrehajtási
költség ad hoc jellegő bevételi lehetıség. Függ a fizetési hajlandóságtól, az adózók
aktuális fizetési lehetıségeitıl. A tapasztalatok alapján körülbelül 11 millió forint
bevételt tervez éves szinten ilyen címen az önkormányzat.
Lehetıség van még termıföld bérbeadásából származó bevétel tervezésére is,
azonban ennek mértéke a városban elhanyagolható.

A központilag megállapított gépjármőadó adótételbıl 123 millió forint bevételre
számíthat az önkormányzat.
Az önkormányzat számára a mezei ırszolgálat fenntartásához befizetendı, 2011-ben
várhatóan 7,19 millió forint mezııri járulék megfizetése jelentett új bevételi lehetıséget az
elmúlt években. Ezt a bevételt viszont teljes mértékben a Mezııri Szolgálat fenntartására
fordítja az önkormányzat.
Az önkormányzat jelentıs terhet vállalt magára a lakossági szemétszállítás díjának
átvállalásával. Azonban annak díja 2011-ben már 115 millió Ft, melynek teljes kifizetése
meghaladja az önkormányzat lehetıségeit, így 2011-ben 6 havi díjat számlázunk tovább a
lakosságnak, 2012-ben 9 havit, 2013-ban pedig a teljes évit. Az önkormányzat továbbra is
biztosít kedvezményeket és mentességeket szociális helyzetre és életkorra való tekintettel,
illetve a magánszemélyek kommunális adójának bizonyos mértékő csökkentését is tervezzük
ennek ellentételezésére. Csökkenteni kell a szolgáltatónak fizetendı díjat is az elszállított
hulladék mennyiségének csökkentésével, pl. a zöldhulladék helyben történı
komposztálásával.
Alapvetı adózási elv Hajdúnánáson, az önkormányzati közszolgáltatások nyújtásának
finanszírozhatósága érdekében, de az elvárható méltányos, igazságos közteherviselés elve
alapján is, hogy az adóviselési képességgel rendelkezıknek továbbra is hozzá kell járuljanak
az indokolt közösségi kiadásokhoz. Az erre anyagi okból nem képesek pedig gondos
szabályozással mentesíthetık a teher alól.

Az igazságos közteherviselés elve egyidejőleg azt is jelenti, hogy a Polgármesteri
Hivatalnak minden jogszerő eszközt (ellenırzés, behajtás, végrehajtás) alkalmaznia kell az
adóbevételek megszerzéséért, a hátralékok csökkentéséért.
364
A fentiekben leírt adóbevételek azonban nem biztosítják az önkormányzat számára,
hogy intézményeit a XXI. század igényeinek megfelelıen továbbfejlessze, modernizálja. Ezen
feladatok megvalósítására pályázati forrásokat kell nyernie az önkormányzatnak.
II.1.2. Az önkormányzati kiadások
A hajdúnánási pénzügyi politika része a kiadások legszükségesebb mértékre
korlátozása, az ésszerő, takarékos gazdálkodás. Az elızı választási ciklusban a képviselıtestület tett racionalizálási intézkedéseket, amelyek révén az önkormányzat
intézményrendszerét a megváltozott társadalmi igényekhez és demográfiai változásokhoz
igyekezett igazítani.
A megváltozott helyzethez való alkalmazkodás célját szolgálta az a képviselı-testületi
döntés, mely az oktatási és mővelıdési intézmények átfogó, költségelemzı mőködésének és
mőködtetésének vizsgálatát végezte. Ezen a téren tovább kell haladni és csak az indokolt
igényeket finanszírozhatóan kielégítı intézményhálózatot, illetve közszolgáltatási struktúrát
mőködtetni, az ehhez szükséges intézkedések megtételét a 2010-ben megválasztott képviselıtestület megkezdte és a gazdasági program tárgyalásának idején már intézményracionalizálási
döntéseket fog hozni a képviselı-testület.
Ennek legfıbb indoka, hogy a központi normatívák csökkentése mellett az
Önkormányzat már jelentıs mértékben saját bevételeibıl kénytelen kiegészíteni intézményei
mőködését. A központi támogatások nem nyújtanak fedezetet sem a jogszabályban elıírt
illetményekre, sem pedig azokra a drasztikus energia áremelkedésekre, amelyeket az utóbbi
idıben tapasztalhatunk. Az intézményracionalizálás célja, hogy a tanulók jobb körülmények
között magasabb színvonalú képzést kapjanak egy takarékosabb rendszer keretein belül.
Mindezeket figyelembe véve, a helyi közszolgáltatások színvonalának megtartása,
lehetıség szerinti fejlesztése mellett csökkenteni kell mindazon kiadási tételeket, amelyek az
elaprózott gazdálkodásból és a költségvetési szemléletbıl fakadnak.
Tudatosan kell építeni az intézményvezetık menedzser típusú szemléletére, amely
révén jelentıs mértékben csökkenthetıek a mindennapok folyamán felmerülı kiadások.
Ennek a költségcsökkentésnek egyik alapvetı eszköze és gyakorlati megvalósulása lehet a
központi beszerzések elvégzésével, a könyvelési, gazdálkodási feladatok központosításával a
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény kezelésében.
Közös cél és nem könnyen megoldható feladat számunkra – részben a korábbi
ciklusok elmaradt döntéseinek áthúzódó hatásaiból fakadóan, részben pedig a jelenlegi
országos gazdasági helyzetbıl eredıen - a költségvetés egyensúlyának visszaszerzése után, a
mőködtetési célú hitelmentesség visszaállítása.
A költségvetési tervezésben ezért is még inkább a feladatot finanszírozó, elıre
kiszámítható, ugyanakkor igazságos módszereket kell alkalmazni. Az önkormányzati
költségvetési szervek a tervezett saját bevételek teljesítésén túl még inkább éljenek a

pályázatok útján, illetve alapítványok révén megszerezhetı nem önkormányzati források
mőködésbe, indokolt fejlesztésekbe vonásával. A gazdálkodást, szakmai feladatellátást pedig
serkentve a teljesítményt, kreativitást, innovációt értékelı érdekeltségi és juttatási rendszer
alkalmazását kell szorgalmazni. E körben preferálni kell a béren kívüli, az
egészségmegırzésre fordítható juttatások nyújtását is.
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II.2. Vagyongazdálkodás
Az önkormányzati vagyon forgalomképtelen „törzsvagyon" részének funkciója a
közszolgáltatások és infrastruktúra biztosítása (pl. utak, hidak, közterületek, intézmények).
Ennek állagát megóvni, javítani, értékét lehetıleg növelni kell, karbantartással, felújítással,
beruházással. E körben üdvözöljük azokat a megoldásokat, melyben a mezıgazdasági
vállalkozók is részt vállalnak.
Az önkormányzati tulajdonú nem törzsvagyon rész zömében már értékesítésre került
korábban, de az ésszerő gazdálkodás keretében indokolt néhány ingatlan értékesítését
napirendre tőzni. Ahhoz, hogy az értékesíthetı ingatlanokat számba tudja venni az
önkormányzat, és ki tudja alakítani ingatlangazdálkodási politikáját, tételesen és teljes körően
szükséges felülvizsgálnia jelenlegi ingatlanjait.
A 2011. évi költségvetés számolt az ingatlan értékesítés bevételeivel, ezért is fontos,
hogy az elkövetkezı években azok az ingatlanok, melyeknek hasznosítása nehézkes,
értékesítésre kerüljenek. Ezért átfogó ingatlanhasznosítási terv elkészítése szükséges.
A befolyó bevétel pályázatok önerejeként szolgálhat, így többszörözhetjük meg az
eredményt, teljesülhet a korábban megfogalmazott „vagyonért vagyont” vagyongazdálkodási
alapelv. Fontos további városérdekő hasznosításra alkalmas ingatlanok megszerzése is,
például az állami tulajdonból, illetve elıvásárlási jog gazdaságos érvényesítésével.

II.3. Kötelezı és önként vállalt önkormányzati feladatok
Az önkormányzat helyzetét és gazdasági rövid és hosszú távú terveit alapvetıen
befolyásolja, hogy milyen kötelezı és önként vállalt feladatokat lát el, illetve azokat hogyan
kívánja fenntartani, ellátni. Ezen feladatainak tételes felsorolását a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 15/2005.
(IV. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló,
többször módosított 16/2007. (VI. 25.) Önkormányzati Rendelet 6. és 7. számú melléklete
tartalmazza.
Az alábbiakban tételesen feltüntetjük mind az ellátandó feladatot és az ellátás módját,
személyét, mind pedig annak ágazati jogszabályi alapját azzal, hogy az Ötv. rendelkezései
természetesen alapvetı törvényi hátteréül szolgálnak ennek a feladatellátásnak.

II.3.1. Kötelezı feladatok
Az Önkormányzat kötelezı (elsıdlegesen az Ötv. 8. §-ában meghatározott feladatait)
alapvetıen a Polgármesteri Hivatalon és intézményein keresztül, illetve közszolgáltatási

szerzıdések alapján látja el. Ezen feladatok ellátása nem mérlegelés kérdése, azt mindig
biztosítani szükséges a városnak a helyi lakosok érdekében kötelezı jelleggel. E fejezetben
meghatározott feladatokat további jogszabályok állapíthatnak meg önkormányzatunk
számára, feltéve, hogy biztosítja hozzá a megfelelı fedezetet. Sajnálatosan megállapítható,
hogy az utóbbi idıben Hajdúnánás feladatainak száma nıtt, azonban a hozzájuk biztosított
források csökkenı tendenciát mutatnak.
366
A Polgármesteri Hivatal látja el az Ötv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott
településrendezési és területfejlesztési feladatokat. Az épített környezet alakításáról és
védelmérıl szóló 1997. LXXVIII. törvény alapján Hajdúnánás Város Önkormányzata
megalkotja rendeletével a helyi építési szabályzatot [elfogadott hatályos HÉSZ az 1/2009. (I.
26.) Önkormányzati Rendelettel módosított 51/2004. (XI. 22.) Önkormányzati Rendelet],
elkészíti és jóváhagyja a településrendezési terveket. Határozatával elfogadja a
településfejlesztési koncepciót. A törvény felhatalmazása alapján megalkotott, az országos
településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet
alapján rendelkezik a területek felhasználásáról és a telkek alakításáról, az építés feltételeirıl
és módjáról.
Az Önkormányzat feltárja, számba veszi, védetté nyilvánítja a helyi építészeti örökség
értékeit, fenntartja, fejleszti ezen értékeket, biztosítja ezek védelmét [többször módosított
39/2005. (IX. 20.) Önkormányzati Rendelet]. Biztosítja az épített és természeti környezet
védelmét a HÉSZ-en és a Környezetvédelmi Alapról szóló 16/1998. (VII. 01.) Önkormányzati
Rendeleten keresztül.
Biztosítja a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény rendelkezéseinek
megfelelıen az egészséges ivóvíz, a szennyvízelvezetés, a szennyvíztisztítás és –kezelési
szolgáltatást, megállapítja díjait [többször módosított 32/2004. (VI. 30.) Önkormányzati
Rendelet]. Ezeknek a helyi vízgazdálkodási feladatoknak az üzemeltetését az Önkormányzat
tulajdonában lévı Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft-én keresztül látja el.
A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény, mint ágazati jogszabály alapján,
annak keretei között alkotja meg az Önkormányzat a helyi közutakról és a közterület
fenntartásáról szóló rendeletét [többször módosított 25/2004. (V. 03.) Önkormányzati
Rendelet]. Biztosítja a köztisztasági és településtisztasági feladatokat [24/2004. (V. 03.)
Önkormányzati Rendelet]. Megszervezi az ingatlan tulajdonosoknál keletkezı települési
hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
évi XLIII. törvény alapján, amelyet a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft-én keresztül lát el
[többször módosított 12/2005. (III. 15.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes
szerkezetbe foglalására megalkotott többször módosított 13/2010. (IV. 26.) Önkormányzati
Rendelet]. Megállapítja a hulladékkezelésére irányuló közszolgáltatási díjakat.
A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.
törvény alapján, az önkormányzat elısegíti a városban a foglalkoztatást, a munkanélküliség
megelızését és a hátrányos következményeinek enyhítése érdekében együttmőködik a
munkaadókkal, a munkavállalókkal és az érdekvédelmi szervezetekkel.
Közremőködik az önkormányzat a helyi energiaszolgáltatásban. A Mezei Vill Kft-vel
kötött korábbi megállapodás alapján gondoskodik a helyi közvilágításról. A tőz elleni
védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
rendelkezései szerint gondoskodik a helyi tőzvédelemrıl és a közbiztonság helyi feladatiról.
Ennek érdekében Hajdúnánás városa készenléti szolgálatot ellátó hivatásos önkormányzati
tőzoltósággal rendelkezik.

A Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft-én keresztül tartja fenn Hajdúnánás Városi
Önkormányzat a köztemetıt, figyelembe véve a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 1999. évi
XLIII. törvényt és a többször módosított 15/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendeletet.
Szintén ezen önkormányzati tulajdonú Kft-én keresztül biztosítja a helyi vásárral és piaccal
kapcsolatos feladatokat a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009.
(III. 13.) Kormányrendelet elıírásai szerint.
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Az Önkormányzat állategészségügyi kötelezı feladatait (többek között a kötelezı oltás
megszervezését, állati betegségek megelızését) - az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletérıl szóló 2008. évi XLVI. törvény és a 38/2005. (IX. 20.) Önkormányzati
Rendelettel módosított 17/2005. (IV. 15.) Önkormányzati Rendelet rendelkezései alapján részben a Polgármesteri Hivatal - Gyepmesteri telepén keresztül, részben pedig az ATEV Zrtvel kötött szerzıdés útján látja el.
Az egészségügyi alapellátások biztosítása a város kiemelt kötelezı feladatai közé
tartozik. Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény és a többször módosított 44/2004.
(X. 11.) Önkormányzati Rendelet rendelkezésit alapul véve, részben vállalkozások, részben
pedig a Városi Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási Intézet biztosítják a különbözı
(háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, ügyeleti, védınıi) ellátásokat.
Az Önkormányzat szociális kötelezı ellátásai alapvetıen két nagy csoportra
bonthatók. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
alapján részben pénzbeli és természetbeni ellátásokat, részben pedig személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokat biztosít a város helyi rendeletei alapján [a 22/2007. (X. 31.) Önkormányzati
Rendelettel módosított 1/2007. (I. 26.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes
szerkezetbe foglalásáról szóló, az 5/2010. (II. 15.) Önkormányzati Rendelettel módosított
19/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet, többször módosított 18/2004. (V. 03.)
Önkormányzati Rendelet további módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló, a
11/2010. (III. 25.) Önkormányzati Rendelettel módosított 2/2007. (I. 26.) Önkormányzati
Rendelet]. Ezen feladatait az Önkormányzat a polgármesteren, az Egészségügyi és Szociális
Bizottságon, valamint a Szociális és Gondozási központon keresztül látja el.
Szintén a polgármester útján nyújt lakbértámogatást a rászoruló személyeknek a
lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján [a 17/2007. (IX. 20.) Önkormányzati Rendelettel
módosított 27/2004. (VI. 01.) Önkormányzati Rendelet szerint]. E törvény alapján végzi a
város lakásgazdálkodási feladatait is, megállapítja az önkormányzati lakás és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeit [a 12/2004. (V. 03.)
Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott
többször módosított 24/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet és a 11/2004. (V. 03.)
Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló, a 20/2010.
(IX. 16.) Önkormányzati Rendelettel módosított 8/2009. (III. 25.) Önkormányzati Rendelet].
A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátását, a pénzbeli és alapellátások
biztosítását - a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény rendelkezései keretében – a polgármesteren, az Egészségügyi és Szociális
Bizottságon, a Szociális Gondozási Központon belül Családsegítı és Gyermekjóléti
Szolgálaton, a Városi Bölcsıdén, a Hajdúnánási Óvodán, valamint az általános iskolákon
keresztül garantálja Hajdúnánás Önkormányzata [a többször módosított 15/2008. (VI. 30.)

Önkormányzati Rendelet, a 23/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelettel módosított
20/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet].
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján biztosítja az önkormányzat
általános iskoláin keresztül az általános mőveltséget megalapozó alapfokú nevelést, oktatás 18. évfolyamig.
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A közmővelıdési, közgyőjteményi, mővészeti szervezetek fenntartását Hajdúnánás
Városi Önkormányzat a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,
valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. évi XX.
törvény alapján látja el. Ezeket a feladatokat a Kéky Lajos Városi Mővelıdési Központ és a
Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény végzi, amelyek e mellett közösségi
színteret is biztosítanak a lakosság mővelése érdekében. Tevékenységüket a muzeális
intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL.
törvény alapján folytatják. Aktívan közremőködnek ennek során az Okkal – Más – Okkal
Ifjúsági Egyesülettel.
A sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján az önkormányzat kötelezı feladatai közé
tartozik a sport tevékenység támogatása, testnevelési és sportintézmények fenntartása. A
Somorjai László Városi Sportcsarnok, melyet a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium,
Szakközép,- Szakképzı és Általános Iskola, Kollégium üzemeltet, a legfıbb színtere a
sporttevékenységnek az iskolai sporttelepek és tornatermek mellett.
Az önkormányzat gondoskodik a Polgármesteri Hivatal mőködésérıl, az etnikai
kisebbségi jogok érvényesítésének biztosításáról. Megválasztja a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvény alapján a szavazatszámláló bizottság és a helyi választási bizottság
tagjait. Meghatározza a köztisztviselık jogállásáról szóló törvény alapján rendeletben az
egyes juttatásokat, kötelezettségeket. Az anyakönyvekrıl, a házasságkötési eljárásról és a
névviselésrıl szóló 6/2003 (III. 7.) BM rendelet alapján gondoskodik a házasságkötésre,
illetıleg a családi események társadalmi ünneplésére alkalmas helyiségrıl a Polgármesteri
Hivatalban.
Alapvetı kötelezı gazdálkodási feladata az önkormányzatnak megalkotni gazdasági
programját, költségvetését és ahhoz kapcsolódó egyéb rendeleteket. Megalkotja ezen kívül
kötelezı jelleggel vagyongazdálkodási rendeletét, rendelkezik a tulajdonost megilletı jogok
gyakorlásáról [a többször módosított 21/2005. (V. 25) Önkormányzati Rendelet módosítására
és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott, többször módosított 18/2009. (IX. 28.)
Önkormányzati Rendelet]. Ha árubeszerzései, építési beruházásai és szolgáltatások
megrendelése esetén az értékhatár eléri a közbeszerzési értékhatárt, köteles a
közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezéseit alkalmazni.

II.3.2. Önként vállalt feladatok
Hajdúnánás Városi Önkormányzat önként vállalt feladatait a város vezetıinek korábbi
döntései alapján látja el. Különösen jellemzı ezen feladatokra, hogy az önkormányzat nehéz
gazdasági helyzetére és a folyamatos központi támogatások elvonására tekintettel, évrıl évre
felül kell ezeket vizsgálni. Azonban lehetıség szerint minél több ilyen feladat révén segíteni
kell a helyiek megélhetését, támogatni kell egyéni fejlıdésüket, boldogulásukat. Újabb

feladatot viszont önként csak akkor szabad felvállalni, ha annak legalább önfenntartó, de még
inkább profitszerzı jellege prognosztizálható.
Az egészségügy területén – az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény
rendelkezései alapján - a járó beteg-szakellátás és a fekvı-beteg szakellátás révén vannak az
önkormányzatnak önként vállalt feladatai, melyet részben a Városi Szakorvosi Rendelıintézet
és Ápolási Intézet révén, részben pedig az egészségügyi vállalkozásokkal lát el vállalkozói
szerzıdés alapján.
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Az Egészségügyi és Szociális Bizottság mind a szociális ellátások, mind a
gyermekvédelem területén végez önkormányzati önként vállalt feladatot. A szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján méltányosságból
ápolási díjat és közgyógyellátást állapíthat meg [a 22/2007. (X. 31.) Önkormányzati
Rendelettel módosított 1/2007. (I. 26.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes
szerkezetbe foglalásáról szóló, az 5/2010. (II. 15.) Önkormányzati Rendelettel módosított
19/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet]. Míg a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és a többször módosított 15/2008. (VI. 30.)
Önkormányzati Rendelet keretei között természetbeni ellátásokat (étkezési térítési díj, illetve
tankönyvtámogatást, ingyenes iskolatejet) biztosíthat.
Az oktatás területén számos önként vállat feladata van a városnak. A Makláry Lajos
Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Pedagógiai
Szakszolgálat - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a kerettantervek kiadásáról,
bevezetésérıl és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet és a nevelési-oktatási
intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján – emelt szintő énekzeneoktatást végez. Emellett van még jelenleg kifutó rendszerben 6 osztályos gimnáziumi
képzése is, amely képzést átveszi a város másik gimnáziuma. Ellátja továbbá a városi gyógytestnevelési, fejlesztı pedagógiai, pszichológiai és logopédiai szakszolgálatot.
A II. Rákóczi Ferenc Általános és Mővészeti Iskolában a tanulóknak emelt szintő
matematikaoktatást biztosítanak. A Barcsa János Általános Iskola kifejezetten a
számítástechnikai profiljával tőnik ki a város többi iskolájából oly módon, hogy felnıtt és
egyéb oktatás keretében is elsajátíthatóak a számítástechnika ismeretek.
A Körösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép,- Szakképzı és Általános Iskola,
Kollégium egységesen biztosítja a város középiskolai oktatását (gimnázium, szakközépiskola,
szakképzı iskola), emellett enyhe fokban sérült értelmi fogyatékosok képzését és ép
intellektusú tanulók szakiskolai, szakközépiskolai és speciális felzárkóztató oktatását is
biztosítja ezen intézményében az önkormányzat.
A fent említett önként vállalt feladatok mellett még néhányat ellát a Polgármesteri
Hivatal. Ilyen a közterület-felügyelet fenntartása, amely révén a városban a közterületi rend és
tisztaság védelme biztosított. A Tourinform Iroda mőködtetése, a lakossági hirdetés, illetve az
iskolai sportkörök támogatása.
Vannak az önkormányzat megalakulása elıttrıl vállalt feladatai is Hajdúnánás Városi
Önkormányzatnak, ilyen a helyi újság kiadása, illetve a lakossági távfőtés és melegvíz

szolgáltatás. Ez utóbbiakat a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft-én keresztül biztosítja a
város.
A városrehabilitációs projekt keretében megújult Mozit már a 4/2007. (I. 04.) számú
Képviselı-testület alapján civil szervezet, az Okkal – Más – Okkal Ifjúsági Egyesület
üzemelteti. Ez utóbbi elırevetítheti azokat a folyamatokat, amelyek esetén az önkormányzat
esetleges önként vállalt feladatait a késıbbiek folyamán már a civil szféra tagjai látják el.
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A fegyveres biztonsági ırségrıl, a természetvédelmi és a mezei ırszolgálatról szóló
1997. évi CLIX. törvény rendelkezései alapján 2008-tól az önkormányzat mezııri szolgálatot
tart fenn a mezıgazdasági földterületek védelme érdekében.

III. Általános célkitőzések és konkrét elképzelések
III.1. Általános célkitőzések és Prioritások
A Gazdasági Program a választási ciklusra szól, de olyan stratégiai jellegő célokat is
tartalmaz, amelyek hosszabb távon megszabják az önkormányzati döntések irányát, és
összehangoltabbá teszik azokat.
Hajdúnánás Város Gazdasági Programja nem takarékossági terv, hanem a város
feladat centrikus mőködtetésének és fejlesztésének stratégiai terve. Program, melynek célja,
hogy Hajdúnánás fejlıdésének üteme fenntartható, életének komfortja biztosítható, a városok
versenyében elért pozíciója legalább megtartható, de inkább javítható legyen.
A lehetséges fejlesztési irányok és programok között elsıbbséget élveznek azok,
amelyek forrásteremtı partneri együttmőködésben valósulnak meg. Különösen értékesnek
tekintjük azokat a programokat, amelyek a magán- és a közszféra érdekegyesítése által jönnek
létre, illetve azokat, amelyek új munkahelyek létrehozását és a régiek megtartását teszik
lehetıvé.
A Gazdasági Program a mőködésre és a fejlesztésre fordítható források arányának
kiegyensúlyozott, fejlesztés-orientált alakítására törekszik. Elınyben részesíti azokat a
programokat, amelyek a város fenntartható fejlıdését segítik elı.
A város fenntartható fejlıdése, jövedelemtermelı kapacitása szempontjából
meghatározó jelentısége van népességmegtartó képességének. A Gazdasági Program
elsıbbséget ad a dinamikus, személyes boldogulásra is esélyt adó, a Hajdúnánáson élık
komfortérzetét javító, identitásának, érzelmi azonosulásának kialakulását elısegítı
programoknak. Alapvetı cél, hogy a városban élık életminısége jelentısen javuljon hosszabb
távon.
A Gazdasági Program prioritásnak tekinti a kötelezı önkormányzati feladatok
teljesítését, a jogkövetı magatartást, ezért elsıbbséget biztosít a törvény által elıírt
kötelezettségek teljesítését szolgáló programoknak. Egyidejőleg viszont biztosítani kívánja a
lehetı legtöbb szolgáltatást a helyben élık számára, amelyet önként vállalt feladatai
fenntartásával kíván elérni.

III.1.1. Az önkormányzat legfıbb céljai
Az alábbiakban az önkormányzat legfıbb céljait foglaljuk össze:
• A
város
céljainak
megfogalmazása,
érdekeinek
érvényesítése
a
választópolgárokkal, képviseleti és civil szervezetekkel együttmőködve, tekintettel
arra, hogy Hajdúnánás Városi Önkormányzat nem „uralkodó”, hanem az itt élıket
szolgáló önkormányzat kíván lenni.
• Demokratikus, kiegyensúlyozott testületi tevékenységet kívánnak végezni a város
megválasztott képviselıi, amely tevékenység a város mőködtetését, fejlesztését
szolgálja. Erısíteni kell a (kis)térségi együttmőködést, a többcélú társulás
keretében,
az
idegenforgalomban,
valamint
fejlesztési
programok
megvalósításában.
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• Az önkormányzati közszolgáltatások elvárható magas színvonalú nyújtása, igény és
lehetıség szerinti fejlesztése.
• A Polgármesteri Hivatalnak kiegyensúlyozottan és megbízható módon kell
mőködnie, ügyfélbarát, gyors ügyintézéssel segítve elı a helyben élık boldogulását.
• Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, költségvetési szervek hatékony
mőködtetése, a városüzemeltetés biztosítása.
• Az önkormányzati törzsvagyon és forgalomképes vagyon jó gazdaként való
kezelése, hasznosítása, aktív pályázati tevékenység révén tudatos, hathatós
gyarapítása.
• A kommunális infrastruktúra hiányzó elemeinek megépítése, a meglevık felújítása,
fejlesztése (szennyvízcsatorna-hálózat, csapadékvíz-elvezetés, út- és járdaépítés,
folytatása).
Lehetıség
szerint
térségi
felújítás,
fıtér-rekonstrukció
együttmőködéssel, a várost elkerülı és ezáltal a város forgalmát mentesítı körgyőrő
megvalósítását szorgalmazni kell.
• Az idegenforgalom növelése érdekében elsısorban a gyógyhelyi fejlesztést szolgáló
turisztikai fejlesztések megvalósulását kell szorgalmazni; különösen szálloda
építésével, illetve átfogóan a Fürdı környékének rendezésével.
• Célirányos, a kölcsönös érdekeket, elınyöket érvényesítı összefogásra és
együttmőködésre van szükség a nem önkormányzati szereplıkkel az
idegenforgalom, a marketing, a programkoordináció és kínálatbıvítés, valamint a
munkahelyteremtı idegentıke-befektetések, továbbá az infrastruktúra-fejlesztés
területén.
• Az önkormányzati és nem önkormányzati városfejlesztéssel a munkanélküliség
csökkentését, a foglalkoztatási lehetıségek növelését, a jelenlegi munkahelyek
megırzését, lehetıség szerinti fejlesztését, ezáltal a városból elvándorlás
megállítását kell megvalósítani hosszú távon.
• A pályázati lehetıségek hatékony, célirányos kihasználása a város elemi érdeke és
fejlıdésének a stagnáló állapotából egyetlen kitörési pontja. A nem önkormányzati
pályázni kívánók támogatáshoz jutásának lehetıségét elı kell segíteni.
• A nehéz szociális helyzetben levı rászorulókat a város célzott és kiemelt
támogatásban kívánja részesíteni, a szociális gondoskodás további fejlesztésére van
szükség. Lehetıség szerint új szociális bérlakásokat kell építeni, illetve a régiek
renoválására van szükség. Fokozottan segíteni a gyermekes családokat, a
nyugdíjasokat és a munkanélkülieket.
• Korszerő technológiával támogatott, hatékonyan és takarékosan mőködı
intézményhálózat és ügyfélbarát, szolgáltató Polgármesteri Hivatal megvalósítása a
város alapvetı célja.
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• Az önkormányzatnak olyan aktív szociálpolitikát kell folytatnia, ahol az
ellátottaknak szerepet kell vállalniuk a sorsuk jobbra fordításában.

III.1 2. Legfontosabb konkrét önkormányzati fejlesztési tervek
Az alábbiakban a fenti fıbb elképzelések keretében azokat a konkrét fejlesztési
terveket soroljuk fel a Gazdasági Programban, amelyeket a lehetı legrövidebb határidın
belül, pályázati források segítségével kívánunk megvalósítani.
A gazdasági programban megjelenı célkitőzések megvalósításának lehetséges
finanszírozási forrásai a következık: az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív
Programjai, az Új Széchenyi Terv fejlesztési programjai, a Magyar – Román Határmenti
Operatív Programok és a közvetlen kiírású európai pályázatokból megpályázott források. A
projektek elkészítését, menedzselését az önkormányzatnak, mint kedvezményezettnek kell
bonyolítania, illetve abban részt vennie.
A gazdasági program projektszemlélető fejlesztéseinek területei:
III.1.2.1. INTÉZMÉNYI INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉSEK
Az önkormányzat fenntartásban mőködı intézmények energetikai rendszerei mára már
nem biztosítják a hatékony, gazdaságos üzemelést, katasztrofális állapotban vannak. Az
energiahatékonyság javítása szempontjából fontos feladat az önkormányzat által fenntartott
intézmények energiafelhasználásának, és ezen keresztül a fenntartási költségek csökkentése.
Az intézmények rekonstrukciója során az energiafelhasználás csökkentése érdekében
alternatív eljárások beépítése indokolt a megtérülési idı figyelembevételével. Az alternatív
energiahasznosítási rendszerek alkalmazásával megvalósul az épületek költséghatékonyabb
fenntartása, csökken a környezetterhelés.
Az önkormányzat fenntartásában mőködı intézmények egy részénél (pl. Bocskai
István Általános Iskola, Dorogi úti óvoda sajnos teljes rekonstrukciós beavatkozások
indokoltak, bizonyos épületek esetében energetikai korszerősítésekkel is jelentıs eredmények
érhetık el (pl Kasza úti óvoda, Barcsa János Általános Iskola, stb.).
A tervezett fejlesztések az Észak-alföldi Operatív Program, a Környezet és Energia
Operatív Program prioritásai, valamint programok által valósulhatnak meg.

III.1.2.2. IPARI ÉS MEZİGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEKET TÁMOGATÓ FEJLESZTÉSEK
A város megtartó erejének egyik fontos eleme a munkaképes korú lakosság helyben
tartása. Városunk versenyhátrányban van azon településekkel szemben, ahol már
megtörténtek a helyi gazdaság lehetıségeit szélesítı, befektetıket vonzó ipari övezetek
kialakításai. Ezen lemaradásunkat minél hamarabb orvosolni szükséges, továbbá fontos, hogy
a kiemelt támogatást élvezzenek azon jellegő fejlesztések, amelyek segítségével az ipari
termelést össze lehet kötni a mezıgazdasági termeléssel.
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A tervezett fejlesztések az Észak-alföldi Operatív Program, a Környezet és Energia
Operatív Program prioritásai, valamint programok által valósulhatnak meg.

III.1.2.3. AZ
FEJLESZTÉSEK

IDEGENFORGALOM

NÖVEKEDÉSÉT

ÉS

JÖVEDELMEZİSÉGÉT

TÁMOGATÓ

Egy település életében az idegenforgalom fejlıdése pénzügyi szempontból elsısorban
azért kedvezı, mert munkahelyeket teremt, bevételeket generál, multiplikátor hatása révén
élénkíti a gazdaság általános mőködését és hozzájárul a gazdaság általános
korszerősödéséhez.
Mindezeken túl nem szabad megfeledkezni egy fejlıdı idegenforgalom által az adott
településen érvényesülı társadalmi, kulturális és fizikai hatások hasznáról sem (a település
népességmegtartó erejének növekedése, a lakosság életszínvonalának emelkedése, az
iskolázottság növekedése, a munkanélküliség csökkenése).
Ahhoz, hogy az idegenforgalom valóban képes legyen a gazdasági fejlıdés
katalizátoraként mőködni, az szükséges, hogy az adott térség/település rendelkezzen olyan
országos vagy nemzetközi jelentıségő vonzerıvel, amely versenyképes a turisztikai piacon és
magas színvonalú, a nyújtott szolgáltatások minıségét és árszínvonalát pozitívan befolyásoló
infrastrukturális ellátottsággal egyaránt.
Ennek érdekében olyan létesítmények és szolgáltatások fejlesztésére van szükség,
amelyek kielégítik a különbözı szükségletekkel rendelkezı turisták igényeit, valamint
minıségben és árban is versenyképesek a hazai és nemzetközi turisztikai piacon egyaránt.

III.1.2.4. A

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTOTTSÁGOT ÉS A KÖZBIZTONSÁGOT NÖVELİ
FEJLESZTÉSEK

Hajdúnánás jövıje szempontjából kulcsfontosságú a leromlott vagy fokozatosan
leszakadó városrészek leromlását okozó folyamatok megállítása és megfordítása, valamint az
életminıséget jelentısen meghatározó mindenki számára hozzáférhetı szociális és
egészségügyi szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek javítása. A város egyes társadalmi,
fizikai, gazdasági szempontból is leszakadó, vagy leszakadással fenyegetett településrészei
lakosságcsoportjainak társadalmi helyzete, foglalkoztatási színvonala, életkörülményei
szegényesek, így kijelenthetı, hogy ezen városrészek nem képesek bekapcsolódni a város
társadalmi-gazdasági vérkeringésébe. Ezeken a területeken koncentráltan jelentkezik a
munkanélküliség, melyet tovább súlyosbítanak a hátrányos helyzető csoportok jelenlétébıl, és
a közbiztonság romlásából származó problémák. Hajdúnánás város önkormányzatának célja
az, hogy a helyi lakosság életminısége és esélyei javuljanak, az épített környezete minıségi
változáson menjen át, valamint a már meglévı szociális és egészségügyi szolgáltatások
infrastrukturális fejlesztései és korszerősítései fokozatosan megvalósuljanak.

E célhoz tartozik többek között a Városi Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási Intézet
rekonstrukciója, a Bocskai utca végének rehabilitációja, valamint a Városi Bölcsıde
bıvítésének befejezése.
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III.2. Befektetés-támogatási politika
Ahhoz, hogy a város fejlıdjön, a beruházások beinduljanak komoly befektetéspolitikával kell rendelkeznünk, és reagálnunk kell a kor kihívásaira. A törvényben elıírt
befektetés-támogatási politika kidolgozása, érvényesítése az önkormányzatok számára azért
jelent nehézséget, mert a szabályozás nem ad ehhez eszközöket az önkormányzatoknak.
Cégeknek, vállalkozásoknak adókedvezmény, vagy más jellegő önkormányzati támogatás az
uniós tilalomba ütközne.
Így csak a város tudatos, nemzetközi marketing politikájával és a polgármesteri,
önkormányzati lobbyerı növelésével lehet az autópálya közelségét kihasználni, a vállalkozási
kedvet fokozni, valamint az idegenforgalmi vonzerıt a korábbiakhoz képest megnövelni.
Ennek a befektetés-politikának sarkalatos pontja és a fejlesztések alapvetı feltétele, hogy
legyen Hajdúnánásnak telephelyeknek és székhelyeknek alkalmas új, közmővesített ipari
parkja, illetve annak kijelölt területe.

III.3. Az önkormányzat közszolgáltatásai és a városüzemeltetési elképzelések
A települési önkormányzati közszolgáltatásokat az önkormányzati többségi tulajdonú
gazdasági társaságok (Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft., illetve a Hajdúnánási Gyermekés Közétkeztetési Nonprofit Kft.) és költségvetési szervek (oktatási, nevelési, egészségügyi,
szociális, kulturális intézmények, valamint a polgármesteri hivatal) nyújtják. A szolgáltatók
helyzete, az általuk kínált közszolgáltatások színvonala a hazai átlagnál jobb, ám a fejlesztés
itt is természetes igény. A szervezeti keretek kialakultak, a legfontosabb racionalizáló lépések
megtörténtek, de a következı évek - az állami intézkedések eredményeként, illetve gazdasági
kényszerbıl - hozhatnak változtatási kényszert.
A humán közszolgáltató intézményhálózat fejlesztését, korszerősítését részben
jogszabályok írják elı - fedezet híján általában szakmai „álom” követelményekként -, részben
pedig a város idegenforgalmi jellege, fejlettsége, további fejlıdésének igényei indokolják.
Legfontosabb teendı az ingatlanok állagmegóvása, az energiamegtakarító, mőködtetéskönnyítı célzatú beavatkozások elvégzése, az indokolt eszköz- és technológia (pl.
informatikai) beszerzés ütemes teljesítése. Törvényi elıírás az intézmények további
akadálymentesítése is, amelyhez pályázati források is igénybe vehetınek tőnnek. Az
önkormányzat kötelezı közszolgáltatási feladatait jó színvonalon teljesíti, az önként vállaltak
is városi érdekbıl mőködnek önkormányzati fenntartásban.
A Polgármesteri Hivatal jó személyi és technikai feltételekkel megfelelıen látja el
feladatait, elısegítve a város fejlıdését, a pályázati források megszerzését, intézve a polgárok
ügyeit. A hivatalnak még jobbá, takarékosabbá, ügyfélbarát szolgáltatóvá és önkormányzati
területen még inkább „menedzser” szemléletővé és mőködésővé kell alakítania tevékenységét.
Ebben még több bizalmat kell adni az igazgatási tapasztalatokkal rendelkezı dolgozóknak,
hiszen magas színvonalú képzettségük révén jelentısen elıre tudják mozdítani a város
fejlıdését.

A hagyományos igazgatásszervezési módszereket is fel kell használni a
legoptimálisabb erıforrás-hasznosítás, a szervezettség és szabályozottság érdekében
(összehangolt teljesítmény- és minıségirányítási rendszer, arányos, teljes munkaterhelés,
ügyfélszolgálat-szervezés, rendelkezésre állás).
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A kommunális közszolgáltatások városüzemeltetés körében változatlan elvárás az elért
jó színvonal fenntartása, lehetıség szerinti javítása. Legfontosabb teendı a szennyvízhálózat
építési program befejezése után, a kiépült hálózatra történı lakossági rákötések arányát
szorgalmazni. A hulladékgyőjtés feltételei jónak minısíthetık, viszont jelentıs gondnak
látszik a hígtrágyakezelés és a törmeléklerakás megoldatlansága. Erre önerıbıl a város
képtelen megfelelı erıt biztosítani. A probléma kistérségi, regionális és kormányzati
kezelését szorgalmazni kell. A helyi civil vállalkozások bevonását mérlegelni kell.
A közterületek szépítése, ápolása, gondozása, tisztántartása, megóvása
elengedhetetlen, ezért erre változatlanul fokozott hangsúlyt kell helyezni. A kívánatos állapot
elérése nemcsak pénz, hanem döntıen az ingatlantulajdonosok hozzáállásának,
igényességének kérdése. A jó példák felmutatása, elismerése, ösztönzése („Tiszta, virágos
Hajdúnánásért" mozgalom támogatandó. A jogsértı cselekedeteket elkövetıkkel szemben
pedig szigorú jogalkalmazással fel kell lépni.
A város úthálózatának, járdáinak romló állapota szélesedı körben igényli a felújítást,
kátyúzás helyett a burkolat megerısítést (szınyegezést), állapotfelmérés alapján
meghatározandó sorrendben, pályázati támogatással. A külterületi útjaink, hídjaink is
kiépítésre, rekonstrukcióra szorulnak, remélhetıleg ehhez is felhasználható majd pályázati
forrás. Elodázhatatlan a csapadékvíz-elvezetı hálózat kiépítése után, a meglevı részek
felülvizsgálata, a fogadó „erek” tisztíttatásának állandó szorgalmazása.
Örömmel üdvözöljük a megújuló energiaforrások elıállítását, vagy az azok
felhasználását segítı eszközök elıállítását. Minden olyan megoldás a városban, amely a
megújuló energiaforrások használatával a jelenlegi energia „pazarló” rendszer kiváltását,
illetve olcsóbbá tételét szolgálja, utat mutathat késıbbi fejlesztéseinknek, és példát
Hajdúnánás lakosságának.
A közszolgáltatások díját - jogszabály alapján - úgy kell megállapítani, hogy az
fedezze az indokoltan felmerülı költségeket, ösztönözzön a kapacitás hatékony
kihasználására. A díjak megállapításánál az igénybe vevık anyagi teherbíró-képességére is
tekintettel kell lenni. Az ár megállapítási politikában fokozatosan törekedni kell arra, hogy a
szolgáltatást igénybe vevık fizessék meg a szolgáltatás árát, a rászorultak kapjanak
kedvezményt.

III.4. Városfejlesztési és idegenforgalom elképzelések
A közszolgáltatások színvonala, a városkép rendezettsége, a városüzemeltetés
minısége mellett a fejlesztés biztosítja Hajdúnánás vonzerejét, lakóinak életminıségét. A
vonzó, élhetı, vendégeket csábító város közös kincsünk, megóvása, fejlesztése nemcsak
önkormányzati feladat.

Alapvetı önkormányzati teendı a beruházások feltételeinek biztosítása, a
befektetéseket vonzó környezet fenntartása. Adottságaink, városunk jellege, fejlettsége, javuló
megközelíthetısége idevonzhat idegen tıkét is, amelyek terveinek megvalósítását elı kell
segíteni, ha a város érdekét szolgálják, természetesen lehetıség szerint figyelembe véve a
helyi vállalkozások mőködésének, feltételeinek megmaradását, javulását is. Befektetési
lehetıségeinket kommunikálnunk kell, az Internetet is felhasználva.
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Összességében a gazdasági programban tervezett fejlesztési programok legalább
részbeni teljesítése megfelelıen biztosítja a különbözı városrészek összehangolt fejlesztését,
a további dinamikus városfejlıdést, az életminıség javulását, idegenforgalmi és befektetési
vonzerınk fokozódását.

Összefoglalva a 2011-2014. év gazdasági programjának fı célkitőzései az alábbiak:
• A város költségvetésének stabilizálása.
• Az intézményrendszer átalakítása a jobb körülmények megteremtése, magasabb
színvonal és takarékosabb mőködés biztosítása érdekében. Külön hangsúlyozni
szükséges a szakképzés színvonalának emelését.
• A rendkívül leromlott állapotú intézmények felújítása, költséghatékonyabb
mőködtetése.
• A nyomasztó munkanélküliség csökkentése érdekében felkészülés a betelepülı
vállalkozások fogadására, valamint a meglévı munkahelyek megırzésének
elısegítése, mivel sikeres város csak sikeres vállalkozásokkal képzelhetı el.
Hajdúnánás, 2011. március 31.
Szólláth Tibor
polgármester

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat közoktatási intézményhálózatának racionálisabb mőködése érdekében
szükséges döntések meghozatalára
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr a napirend tárgyalása elıtt felhívta a képviselıtestület tagjainak figyelmét arra, hogy az elıterjesztéshez kiegészítés lett kiosztva, a
határozati javaslatokat a kiegészítéssel együtt értelmezzék. Megjegyezte, hogy a
kiadott kiegészítésben a bizottságok által tett kiegészítéseket megjelentek.
Tájékoztatta továbbá a megjelenteket arról, hogy a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat Közgyőlése a 65/2011. (III. 25.) számú MÖK Határozatával hozott
szakvéleménye értelmében az önkormányzat tervezett intézkedései összhangban
vannak a megyei közoktatási fejlesztési tervben foglaltakkal.

Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; és a Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés határozati javaslatát
kiegészítéssel, módosítással fogadták el, melyek a bizottsági elnökök által ismertetésre
kerültek.
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Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az ülése napján a napirendi pontot a
megtárgyalandó napirendi pontjai közül levette, majd azt a 2011. március 31-én du.
14,00 órától megtartott rendkívüli bizottsági ülésen tárgyalta meg.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr a Városfejlesztési Bizottság által felvetıdött kérésre
válaszolva elmondta, hogy egy csoportnak sem kell kényszer-tornateremben
megtartani a testnevelésórát. Az ezzel kapcsolatos számítások elkészültek és az lett a
végeredmény, hogy szervezéssel, illetve igénybe véve a Sportcsarnokot és a
Református Általános Iskola tornatermét a testnevelés órák normális körülmények
között megtarthatóak.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dombi György képviselı úr elmondta, hogy a Városfejlesztési Bizottság ülésén
hangzott el, fogadta el a bizottság, hogy az önkormányzat folytasson egyeztetı
tárgyalásokat a HÉPSZOLG Kft-vel az Arany János u. 45. szám alatti ingatlan
szakipari mőhely kialakításának lehetıségérıl.
Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte a jelzést, és ígéretet tett arra, hogy ez
ügyben a jövıben tárgyalásokat kezd Szoboszlai Zoltán ügyvezetı igazgató úrral.
Oláh Miklós képviselı úr hozzászólásában elmondta, hogy az elızı napirendi pont
kapcsán „nem”-mel szavazott. Ennek az az oka, hogy vannak benne megvalósítható
gondolatok, de összességében nem tudja elfogadni. Ez a napirendi pont véleménye
szerint „nagy falat” és nagy jelentıséggel bír a város életében. Vannak benne jó
gondolatok, jó megoldások, de csak hármat-négyet tud támogatni, mint pl. jobb
körülmények közzé kerüljön a kollégium, a Bocskai Iskola felújítása, jó dolog az
óvodák jobb körülmények közzé kerülése. Meglátása szerint a szabad iskolaválasztás
joga sérülni fog, de lehet, hogy a gazdasági elınye meglesz. Nem találta helyesnek a
Csiha Gyızı Tagintézmény nevének eltörlését, véleménye szerint ennek rossz az
üzenete, amikor a szakképzést hirdetjük, hogy mennyire fontos számunkra. Elmondta
még, hogy a városban mőködı másik fenntartót hozzuk sokkal jobb helyzetbe és
pozícióba.
Tóth Imre képviselı úr elmondta, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság a mai
napon újra tárgyalta ezt a napirendi pontot, megkapták a kiegészítést, amely a
bizottsági ülésen felmerült kételyt eloszlatta. Valóban látszik az, hogy törekedtek arra,

hogy minden munkahely megmaradjon és minden pedagógus munkahely
megmaradjon. Azt is látni kell azonban, hogy ezek a megoldások csak átmeneti
megoldások. Véleménye szerint dönteni kell, hogy 10 vagy 15 évre történik a
Hajdúnánás, Iskola u. 10. szám alatti ingatlan átadása a Hajdúnánási Református
Egyházközségnek.
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Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte Oláh Miklós képviselı úr
hozzászólását. Megítélése szerint az a párbeszéd, amely a városban folyt, az
érdemleges volt, hiszen most sem érkeznek az elıterjesztéshez kérdések, pedig a
lehetıség megvan rá. Ígéretéhez híven minden intézményhez elment. Találkozott a
tantestülettel, a szülıi közösséggel. A döntés-elıkészítésnél figyelembe vették a
véleményeket, javaslatokat. Ha ez nem így lenne, akkor nem lehetne errıl a témáról
ilyen higgadtan beszélni. Azt is elfogadja, hogy egy sor érzelmi kérdés is felvetıdött,
de az nem a szakma. A részletkérdéseket a pedagógusoknak kell kidolgozni, a
döntések meghozatala után kijelöljük a határokat, amelyek között ezeket a
tevékenységek végezni kell. A feladatok elvégzése valószínőleg nehézségekkel fog
járni, de összességében a végén az elınyöknek ki kell jönni. Végezetül megköszönte
mindenki munkáját, aki részt vett ebben az elıkészítı munkában. Ez a munka azonban
még nincs elvégezve, ez csak egy állomás, ahova most elértünk Bízik abban, hogy
néhány év múlva büszkék leszünk e rendszer kialakítására.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony is köszönetét fejezte ki azoknak, akik
pozitívan nyilatkoztak a Református Általános Iskola jelenlegi mőködésérıl. Az
intézmény nincs arra most sem rászorulva, hogy elınyös helyzetbe juttassák. A
szakmai munkája és a tárgyi feltételei elfogadottá tették a városnak, valamint a
jelenlegi érdeklıdés. Fontosnak tartotta elmondani, hogy 15 évre történik a
Hajdúnánás, Iskola u. 10. szám alatti ingatlan átadása a Hajdúnánási Református
Egyházközségnek, ez szerepel a bizottsági javaslatban is. A 15 év egy komoly
szándék, ezt így ítélte meg az egyházkerület is. A tárgyi feltételek maximálisan
biztosítottak mind az iskolában, mind az óvodában.
Szólláth Tibor polgármester úr végezetül elmondta, hogy nem ért egyet az egyház
ellenes, megosztó magatartással. A maga részérıl az egyházban is egy erıforrást lát, és
saját maga kezdeményezte a tárgyalásokat, együttmőködést. Senkit nem köteleztek
semmire, csak megadták a szülıknek a választási lehetıséget. Kérte, hogy képviselıtársai szavazatukkal támogassák az elıterjesztés határozati javaslatát. Ezek után
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közoktatási
intézményhálózatának racionálisabb mőködése érdekében szükséges döntések
meghozatalára készült elıterjesztés határozati javaslata 1.) pontjának a), b) pontjait
8 igen, 2 nem szavazattal (Oláh Miklós, Török István) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)

A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közoktatási
intézményhálózatának racionálisabb mőködése érdekében szükséges döntések
meghozatalára készült elıterjesztéshez kiadott kiegészítés határozati javaslatának 2.)
a) pontját 7 igen, 1 nem szavazattal (Oláh Miklós) és 2 tartózkodással (Tóth Imre,
Török István) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
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A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közoktatási
intézményhálózatának racionálisabb mőködése érdekében szükséges döntések
meghozatalára készült elıterjesztéshez kiadott kiegészítés határozati javaslatának 2.)
b) pontját 7 igen, 1 nem szavazattal (Oláh Miklós) és 2 tartózkodással (Tóth Imre,
Török István) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közoktatási
intézményhálózatának racionálisabb mőködése érdekében szükséges döntések
meghozatalára készült elıterjesztés határozati javaslata 3.) pontjának a) pontját
8 igen, 1 nem szavazattal (Oláh Miklós) és 1 tartózkodással (Török István) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közoktatási
intézményhálózatának racionálisabb mőködése érdekében szükséges döntések
meghozatalára készült elıterjesztés határozati javaslata 3.) pontjának b) pontját
8 igen, 1 nem szavazattal (Oláh Miklós) és 1 tartózkodással (Török István) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közoktatási
intézményhálózatának racionálisabb mőködése érdekében szükséges döntések
meghozatalára készült elıterjesztéshez kiadott kiegészítés határozati javaslatának 3.)
c) pontját 8 igen, 1 nem szavazattal (Oláh Miklós) és 1 tartózkodással (Török István)
elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közoktatási
intézményhálózatának racionálisabb mőködése érdekében szükséges döntések
meghozatalára készült elıterjesztéshez kiadott kiegészítés határozati javaslatának 3.)
d) pontját 8 igen, 1 nem szavazattal (Oláh Miklós) és 1 tartózkodással (Török István)
elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közoktatási
intézményhálózatának racionálisabb mőködése érdekében szükséges döntések
meghozatalára készült elıterjesztéshez kiadott kiegészítés határozati javaslatának 3.)

e) pontját 8 igen, 1 nem szavazattal (Oláh Miklós) és 1 tartózkodással (Török István)
elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közoktatási
intézményhálózatának racionálisabb mőködése érdekében szükséges döntések
meghozatalára készült elıterjesztéshez kiadott kiegészítés határozati javaslatának 3.) f)
pontját 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással (Oláh Miklós) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
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A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közoktatási
intézményhálózatának racionálisabb mőködése érdekében szükséges döntések
meghozatalára készült elıterjesztés határozati javaslata 4.) pontjának a) pontját
8 igen, 1 nem szavazattal (Oláh Miklós) és 1 tartózkodással (Török István) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közoktatási
intézményhálózatának racionálisabb mőködése érdekében szükséges döntések
meghozatalára készült elıterjesztés határozati javaslata 4.) pontjának b) pontját
7 igen, 1 nem szavazattal (Oláh Miklós) és 2 tartózkodással (Török István, Tóth Imre)
elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közoktatási
intézményhálózatának racionálisabb mőködése érdekében szükséges döntések
meghozatalára készült elıterjesztés határozati javaslata 5.) pontjának a) pontját
8 igen, 1 nem szavazattal (Oláh Miklós) és 1 tartózkodással (Török István) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közoktatási
intézményhálózatának racionálisabb mőködése érdekében szükséges döntések
meghozatalára készült elıterjesztés határozati javaslata 5.) pontjának b) pontját
10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közoktatási
intézményhálózatának racionálisabb mőködése érdekében szükséges döntések
meghozatalára készült elıterjesztés határozati javaslata 6.) pontjának a) pontját
8 igen, 1 nem szavazattal (Oláh Miklós) és 1 tartózkodással (Török István) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közoktatási
intézményhálózatának racionálisabb mőködése érdekében szükséges döntések
meghozatalára készült elıterjesztés határozati javaslata 6.) pontjának b) pontját 8 igen,
1 nem szavazattal (Oláh Miklós) és 1 tartózkodással (Török István) elfogadta.

(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közoktatási
intézményhálózatának racionálisabb mőködése érdekében szükséges döntések
meghozatalára készült elıterjesztés határozati javaslatának 7.) pontját azzal a
módosítással, hogy 2011. április 15-e legyen a pályázati felhívás közzététele és 2011.
június 30-a az elıterjesztés készítésére a pályázat(ok) elbírálására 9 igen és
1 tartózkodással (Oláh Miklós) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
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A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közoktatási
intézményhálózatának racionálisabb mőködése érdekében szükséges döntések
meghozatalára készült elıterjesztés határozati javaslata 8.) pontjának a) pontját 9 igen
szavazattal és 1 tartózkodással (Tóth Imre) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közoktatási
intézményhálózatának racionálisabb mőködése érdekében szükséges döntések
meghozatalára készült elıterjesztés határozati javaslata 8.) pontjának b) pontját 9 igen
szavazattal és 1 tartózkodással (Tóth Imre) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közoktatási
intézményhálózatának racionálisabb mőködése érdekében szükséges döntések
meghozatalára készült elıterjesztés határozati javaslata 8.) pontjának c) pontját 10 igen
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közoktatási
intézményhálózatának racionálisabb mőködése érdekében szükséges döntések
meghozatalára készült elıterjesztéshez kiadott kiegészítés határozati javaslatának
9.) a) pontját 8 igen, 1 nem szavazattal (Oláh Miklós) és 1 tartózkodással (Török
István) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közoktatási
intézményhálózatának racionálisabb mőködése érdekében szükséges döntések
meghozatalára készült elıterjesztéshez kiadott kiegészítés határozati javaslatának
9.) b) pontját 8 igen, 1 nem szavazattal (Oláh Miklós) és 1 tartózkodással (Török
István) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közoktatási
intézményhálózatának racionálisabb mőködése érdekében szükséges döntések

meghozatalára készült elıterjesztéshez kiadott kiegészítés határozati javaslatának 10.)
pontját 8 igen és 2 tartózkodással (Török István, Oláh Miklós) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közoktatási
intézményhálózatának racionálisabb mőködése érdekében szükséges döntések
meghozatalára készült elıterjesztés határozati javaslata 11.) pontját 7 igen, 1 nem
szavazattal (Oláh Miklós) és 2 tartózkodással (Tóth Imre, Török István) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
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A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közoktatási
intézményhálózatának racionálisabb mőködése érdekében szükséges döntések
meghozatalára készült elıterjesztés határozati javaslata 12.) pontját 7 igen, 2 nem
szavazattal (Oláh Miklós, Török István) és 1 tartózkodással (Tóth Imre) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közoktatási
intézményhálózatának racionálisabb mőködése érdekében szükséges döntések
meghozatalára készült elıterjesztés határozati javaslata 13.) pontját 7 igen, 1 nem
szavazattal (Oláh Miklós), 1 tartózkodással (Török István) és 1 képviselı (Tóth Imre)
nem vett részt a szavazásban elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közoktatási
intézményhálózatának racionálisabb mőködése érdekében szükséges döntések
meghozatalára készült elıterjesztés határozati javaslata 14.) pontját 6 igen, 1 nem
szavazattal (Oláh Miklós) és 3 tartózkodással (Török István, Tóth Imre, Dombi
György) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közoktatási
intézményhálózatának racionálisabb mőködése érdekében szükséges döntések
meghozatalára készült elıterjesztés határozati javaslata 15.) pontját 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közoktatási
intézményhálózatának racionálisabb mőködése érdekében szükséges döntések
meghozatalára készült elıterjesztés határozati javaslata 16.) pontját 9 igen szavazattal
és 1 tartózkodással (Oláh Miklós) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)

A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közoktatási
intézményhálózatának racionálisabb mőködése érdekében szükséges döntések
meghozatalára készült elıterjesztéshez kiadott kiegészítés határozati javaslatának 17.)
pontját 8 igen, 1 nem szavazattal (Oláh Miklós) és 1 tartózkodással (Török István)
elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselı-testület az alábbi határozatokat
hozta:
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90/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
a.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete – a szakmaiság és a gazdaságosság
szempontjait figyelembe véve – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
(továbbiakban: Közokt. tv.) 102. § (2) bekezdésének a) pontjában biztosított jogánál fogva
a Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálatot (OM azonosító: 031021, székhelye: 4080
Hajdúnánás, Iskola u. 3. szám), a II. Rákóczi Ferenc Általános és Mővészeti Iskolát
(OM azonosító: 031022, székhelye: 4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. szám), és a Barcsa
János Általános Iskolát (OM azonosító: 031023, székhelye: 4080 Hajdúnánás, Polgári u.
71. szám) 2011. augusztus 1. napjával jogutóddal megszünteti, és egyidejőleg átadja
feladatait a Bocskai István Általános Iskolának (OM azonosító: 031026, székhelye:
4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. szám).
A Közokt. tv. 102. § (3) bekezdésében elıírt intézményi alkalmazotti közösségek és szülıi
szervezetek véleményének kikérése a döntés-elıkészítı szakaszban megtörtént.
Az önkormányzat a Közokt. tv. 88. § (6) bekezdése alapján beszerezte a tervezett
intézkedésrıl a megyei önkormányzat - fejlesztési tervre épített - szakvéleményét.
A fenntartó a Közokt. tv. 102. § (9) bekezdésének megfelelıen az intézményt szorgalmi
idın kívül kívánja megszüntetni.
b.) 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, és a Barcsa János
Általános Iskola mellékelt megszüntetı okiratait elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtásához szükséges feladatok elvégzésérıl
gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. július 31.

MEGSZÜNTETİ OKIRAT
Az intézmény neve:

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

OM azonosító:

031021

Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3. sz.

Telephelyei:

4080 Hajdúnánás, Iskola u. 5. sz.
4080 Hajdúnánás, Iskola u. 7. sz.
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. sz.
4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. sz.
4080 Hajdúnánás, Iskola u. 10. sz.
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Felügyeleti szerv neve:

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

Megszüntetı szerv neve:

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

Megszüntetés idıpontja:

2011. július 31.

Jogutódlás:

Az intézmény a képviselı-testület 90/2011. (III. 31.)
számú Képviselı-testületi Határozata alapján jogutóddal
szőnik meg. A jogutód intézmény 2011. augusztus 1-tıl
a Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat (OM azonosító: 031026, székhelye: 4080
Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10.)

A megszüntetett intézmény alapfeladatainak további ellátása az alábbiak szerint történik:
- 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
386
- iskolai tanulók napközi otthoni, tanuló-szobai ellátása
- iskolai könyvtár mőködtetése
- intézményi vagyon mőködtetése
a Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat ellátásra kerülı alapfeladata 2011. augusztus
1-tıl.
Ellátásra nem kerülı feladat nincs.
Az alapfeladatok ellátását képezı vagyon az önkormányzat tulajdona, melyrıl az alábbiak
szerint rendelkezik:
− Az Iskola u. 3., az Iskola u. 5., az Iskola u. 7. szám
alatti ingatlanokat, és az Óvoda u. 2-10., valamint a
Köztársaság tér 6. szám alatti ingatlanokban használt
helyiségeket 2011. augusztus 1-tıl a Bocskai István
Általános
Iskola,
Gimnázium,
Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat használatába adja az alapító okiratban
meghatározott feladatellátás céljaira.
− Az Iskola u. 10. szám alatti ingatlan a Hajdúnánás
Városi Önkormányzat kezelésébe kerül.
− A feladatellátást szolgáló ingóságokat - berendezési
tárgyak, eszközök - a Bocskai István Általános
Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
részére adja át.
− Az intézmény 2011. július 31-én fennálló
követeléseinek és kötelezettségeinek pénzügyi
rendezésére a Bocskai István Általános Iskola,
Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat jogosult és

köteles.
Az intézményben foglalkoztatottak a Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat folytatják közalkalmazotti
jogviszonyukat.
A költségvetési szerv megszüntetésére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
95. § (1) bekezdése alapján kerül sor.
Hajdúnánás, 2011. március 31.
Dr. Kiss Imre
aljegyzı
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MEGSZÜNTETİ OKIRAT
Az intézmény neve:

II. Rákóczi Ferenc Általános és Mővészeti Iskola

OM azonosító:

031022

Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. sz.

Felügyeleti szerv neve:

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

Megszüntetı szerv neve:

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

Megszüntetés idıpontja:

2011. július 31.

Jogutódlás:

Az intézmény a képviselı-testület 90/2011. (III. 31.)
számú Képviselı-testületi Határozata alapján jogutóddal
szőnik meg. A jogutód intézmény 2011. augusztus 1-tıl
a Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat (OM azonosító: 031026, székhelye: 4080
Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10.)

A megszüntetett intézmény alapfeladatainak további ellátása az alábbiak szerint történik:
- 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
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
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- 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
a Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat ellátásra kerülı alapfeladata 2011. augusztus
1-tıl.
Ellátásra nem kerülı feladat nincs.
Az alapfeladatok ellátását képezı vagyon az önkormányzat tulajdona, melyrıl az alábbiak
szerint rendelkezik:
− Az Óvoda u. 2-10. szám alatti ingatlant 2011.
augusztus 1-tıl a Bocskai István Általános Iskola,
Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat használatába
adja az alapító okiratban meghatározott feladatellátás
céljaira.
− A feladatellátást szolgáló ingóságokat - berendezési
tárgyak, eszközök - a Bocskai István Általános
Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

részére adja át.
− Az intézmény 2011. július 31-én fennálló
követeléseinek és kötelezettségeinek pénzügyi
rendezésére a Bocskai István Általános Iskola,
Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat jogosult és
köteles.
Az intézményben foglalkoztatottak a Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat folytatják közalkalmazotti
jogviszonyukat.
A költségvetési szerv megszüntetésére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
95. § (1) bekezdése alapján kerül sor.
Hajdúnánás, 2011. március 31.
Dr. Kiss Imre
aljegyzı
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MEGSZÜNTETİ OKIRAT
Az intézmény neve:

Barcsa János Általános Iskola

OM azonosító:

031023

Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71. sz.

Felügyeleti szerv neve:

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

Megszüntetı szerv neve:

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

Megszüntetés idıpontja:

2011. július 31.

Jogutódlás:

Az intézmény a képviselı-testület 90/2011. (III. 31.)
számú Képviselı-testületi Határozata alapján jogutóddal
szőnik meg. A jogutód intézmény 2011. augusztus 1-tıl
a Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat (OM azonosító: 031026, székhelye: 4080
Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10.)

A megszüntetett intézmény alapfeladatainak további ellátása az alábbiak szerint történik:
- 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
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
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- iskolai könyvtár mőködtetése
a Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat ellátásra kerülı alapfeladata 2011. augusztus 1tıl.
Ellátásra nem kerülı feladat nincs.
Az alapfeladatok ellátását képezı vagyon az önkormányzat tulajdona, melyrıl az alábbiak
szerint rendelkezik:
− A Polgári u. 71. szám alatti ingatlant 2011. augusztus
1-tıl a Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium,
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat használatába adja az
alapító okiratban meghatározott feladatellátás
céljaira.
− A feladatellátást szolgáló ingóságokat - berendezési
tárgyak, eszközök - a Bocskai István Általános
Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
részére adja át.
− Az intézmény 2011. július 31-én fennálló
követeléseinek és kötelezettségeinek pénzügyi
rendezésére a Bocskai István Általános Iskola,
Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat jogosult és
köteles.

Az intézményben foglalkoztatottak a Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat folytatják közalkalmazotti
jogviszonyukat.
A költségvetési szerv megszüntetésére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
95. § (1) bekezdése alapján kerül sor.
Hajdúnánás, 2011. március 31.
Dr. Kiss Imre
aljegyzı

91/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a II. Rákóczi Ferenc
Általános és Mővészeti Iskola magasabb vezetıjének, Dancs Ferencnek
(4080 Hajdúnánás, Csokonai u. 14.) a 110/2002. (VI. 20.) számú Képviselıtestületi Határozattal adott, 2002. augusztus 1. napjától 2012. július 31.
napjáig szóló magasabb vezetıi megbízását - a költségvetési intézmény
jogutóddal történı megszüntetése miatt - 2011. augusztus 1. napjával
visszavonja.
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Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl az érintett intézményvezetıt
tájékoztassa, és a szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. április 30. az intézményvezetı tájékoztatására
2011. július 31. - a szükséges intézkedések megtételére

92/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Barcsa János
Általános Iskola magasabb vezetıjének, Józsi-Tóth Sándornénak (4080
Hajdúnánás, Magyar u. 71. szám) a 222/2007. (VI. 21.) számú Képviselıtestületi Határozattal adott 2007. augusztus 1. napjától 2012. július 31.
napjáig szóló magasabb vezetıi megbízását - a költségvetési intézmény
jogutóddal történı megszüntetése miatt - 2011. augusztus 1. napjával
visszavonja.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl az intézményvezetıt tájékoztassa,
és a szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs:

Szólláth Tibor polgármester

Határidı: 2011. április 30. - az intézményvezetı tájékoztatására
2011. július 31. - a szükséges intézkedések megtételére

93/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
a.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a nevelésioktatási intézmények névhasználatáról szóló 31/2005. (XII. 22.) OM Rendelet szerinti
kötelezettsége alapján a Bocskai István Általános Iskola hivatalos elnevezését 2011.
augusztus 1. napjától „Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat” elnevezésre
módosítja.
b.) 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, és a Barcsa János
Általános Iskola által ellátott tevékenységeket 2011. augusztus 1. napjától a Bocskai
István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alaptevékenysége körében látja el a jelenleg e
feladatokat ellátó valamennyi dolgozó átvétele mellett.
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c.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a b) pontban foglalt döntésre
tekintettel 2011. augusztus 1. napjától a Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium,
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
engedélyezett álláskeretét a Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat alkalmazotti létszámával (50 fı
pedagógus, 9 fı egyéb munkakörben foglalkoztatott), a II. Rákóczi Ferenc Általános és
Mővészeti Iskola alkalmazotti létszámával (32 fı pedagógus, 7 fı egyéb munkakörben
foglalkoztatott), és a Barcsa János Általános Iskola alkalmazotti létszámával (29 fı
pedagógus, 7 fı egyéb munkakörben foglalkoztatott), a Kırösi Csoma Sándor
Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és Általános Iskola, Kollégiumban sajátos nevelési
igényő gyermekek nevelését-oktatását ellátó, áthelyezéssel átadásra kerülı 4 fı
pedagógussal, összesen 138 fıvel megnöveli, amely után a Bocskai István Általános
Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat engedélyezett álláskeretét 166 fıben (137 fı pedagógus, 29 fı egyéb
munkakörben foglalkoztatott) hagyja jóvá.
d.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Bocskai István
Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat feladatellátásán belül az általános- és középiskola oktatást
intézményegységei útján látja el, míg az alapfokú mővészetoktatási és a pedagógiai
szakszolgálati feladatainak ellátására két tagintézményt hoz létre.
A Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat magasabb vezetıi álláshelyeit az alábbiak szerint
határozza meg.

Igazgató
Általános igazgató helyettes
Tagintézményvezetı

1 fı
2 fı
2 fı

e.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a 2011/2012.
tanévben, a Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál indítandó osztályok az alábbiak
szerint kerülnek elhelyezésre.
− A 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3. szám alatti telephelyen lévı épületben a
jogutóddal megszüntetett Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a II. Rákóczi
Ferenc Általános és Mővészeti Iskola pedagógiai programja szerinti nevelésbenoktatásban résztvevı osztályok közül az 1-4. évfolyam.
− A 4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. szám alatti telephelyen lévı épületben a
jogutóddal megszüntetett Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a II. Rákóczi
Ferenc Általános és Mővészeti Iskola pedagógiai programja szerinti nevelésbenoktatásban résztvevı osztályok közül az 5-8. évfolyam, illetve a gimnáziumi képzés
12. évfolyama.
− A 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71. szám alatti telephelyen lévı épületben a
jogutóddal megszüntetett Barcsa János Általános Iskola pedagógiai programja szerinti
nevelésben-oktatásban résztvevı osztályok közül az 1-8. évfolyam.
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− A 4080 Hajdúnánás, Baross u. 11/a. szám alatti telephelyen lévı épületben a
Bocskai István Általános Iskola pedagógiai programja szerinti nevelésben-oktatásban
résztvevı osztályok közül az 1-8. évfolyam.
f.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a sajátos nevelési igényő általános
iskolai nevelés-oktatás feladatainak Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium,
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szervezeti
keretein belül való ellátása miatt 2011. augusztus 1. napjától a Kırösi Csoma Sándor
Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és Általános Iskola, Kollégium engedélyezett
álláskeretét 4 fıvel csökkenti, amely után a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium,
Szakközép-, Szakképzı és Általános Iskola, Kollégium engedélyezett álláskeretét
150 fıben hagyja jóvá.
A Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és Általános Iskola,
Kollégiumban a sajátos nevelési igényő gyermekek nevelését-oktatását ellátó 4 fı
pedagógus továbbfoglalkoztatása 2011. augusztus 1. napjától a Bocskai István Általános
Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálatnál történik.
Felkéri a polgármestert, hogy az intézmények összevonásával kapcsolatos feladatok
végrehajtásáról gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. július 31.

94/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
a.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Makláry Lajos
Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
és Pedagógiai Szakszolgálat 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3. szám, Iskola u.
5. szám, Iskola u. 7. szám, Köztársaság tér 6. szám alatti épületeit, a
II. Rákóczi Ferenc Általános és Mővészeti Iskola 4080 Hajdúnánás,
Óvoda u. 2-10. szám alatti épületét, és a Barcsa János Általános Iskola
4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71. szám alatti épületét 2011. augusztus 1.
napjától a Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
használatába adja az alapító okiratban meghatározott feladatellátás
céljaira.
b.) 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, és a Barcsa János Általános Iskola használatában lévı
feladatellátást szolgáló eszközöket 2011. augusztus 1. napjától a Bocskai
István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat részére adja át.
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Felkéri a polgármestert, hogy az épületek átadásával járó teendık
végrehajtásáról, és a feladatellátást szolgáló eszközök leltár szerinti átadásának
feltételeirıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. július 31.

95/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
a.)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a kizárólagos tulajdonát
képezı, a Bocskai István Általános Iskola használatában lévı, 3262. hrsz-ú,
4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. szám alatti, korlátozottan forgalomképes
ingatlant 2011. augusztus 1. napjával elvonja, mivel - óvodai és általános
iskolai feladatellátásra történı hasznosítás céljából - fel kívánja újítani, át
kívánja alakítani, ezért az ingatlant - átmenetileg - várhatóan a 2011/2012.
tanévben nem kívánja oktatási feladatok ellátására használni.
A Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat székhelye 2011. augusztus 1.
napjától:

4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. szám
b.) A 4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. szám alatti épületben lévı általános
iskolai tanulócsoportok az épület felújításának befejezéséig, átmenetileg
- a korábban általános iskolaként mőködtetett - Hajdúnánás, Baross u. 11/a.
szám alatti épületbe kerülnek elhelyezésre. Az elhelyezésnél a fenntartó
különös tekintettel kíván lenni a nevelı-oktató munka zavartalanságának
feltételeire, és arra a körülményre, hogy az áthelyezés az érintett iskolahasználók
számára ne jelentsen aránytalan terhet.
A 4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. szám alatti ingatlan funkcionális felújításához,
átalakításához Hajdúnánás Város Önkormányzata pályázati forrást kíván igénybe venni.

Felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan elvonásával és felújításával kapcsolatos
feladatok végrehajtásáról gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. július 31.
- az ingatlan elvonására
2012. augusztus 31. - a felújítással kapcsolatos teendık végrehajtására
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96/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
a.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a
Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és Általános
Iskola, Kollégium a 2011/2012. tanévtıl nem lát el általános iskolai
feladatokat, az enyhefokban sérült értelmi fogyatékos sajátos nevelési
igényő tanulók általános iskolai oktatását 2011/2012. tanévtıl a
Bocskai
István
Általános
Iskola,
Gimnázium,
Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
alaptevékenysége körében végzi.
b.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a
nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról szóló 31/2005. (XII. 22.)
OM Rendelet alapján a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-,
Szakképzı és Általános Iskola, Kollégium hivatalos elnevezését
2011. augusztus 1. napjától „Kırösi Csoma Sándor Gimnázium,
Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium” elnevezésre módosítja.

Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések végrehajtásáról
gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. július 31.

97/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése,
valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. §
(2) bekezdés e) pontja alapján pályázatot hirdet a Bocskai István Általános
Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat magasabb vezetıi állásának betöltésére a
melléklet szerint.
A magasabb vezetıi állásra vonatkozó pályázat kiírására az intézmény
vezetésére vonatkozó magasabb vezetıi megbízás 2011. július 31. napjával
történı lejárta miatt kerül sor.
A magasabb vezetıi megbízás 2011. augusztus 1. napjával tölthetı be.
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A pályázati felhívást a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször
módosított 1992. évi XXXIII. törvény, valamint ennek a közoktatási
intézményekben történı végrehajtásáról szóló, többször módosított 138/1992.
(X. 08.) Korm. rendelet 5. § (5)-(8) bekezdésében foglalt feltételekkel és
tartalommal az Oktatási és Kulturális Közlönyben, és a Nemzeti
Közigazgatási Intézet internetes oldalán kell közzétenni.
A képviselı-testület szükségesnek tartja a pályázatot a Hajdúnánási Újságban
is közzétenni, és a város honlapján megjelentetni.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívásnak a melléklet szerint
történı közzétételérıl, valamint a pályázat(ok) elbírálására vonatkozó
elıterjesztés elkészítésérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. április 15. - pályázati felhívás közzététele
2011. június 30. - elıterjesztés a pályázat(ok) elbírálására.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a
Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és
Pedagógiai Szakszolgálat magasabb vezetı (igazgató) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:
határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidı
A vezetıi megbízás idıtartama:
A vezetıi megbízás határozott idıre, 5 évre, 2011. 08. 01. napjától 2016. 07. 31. napjáig szól.
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar Megye, 4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. szám
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetıi irányítása, különös tekintettel a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények
mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletben, valamint az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvényben és annak végrehajtási rendeletében foglaltakra.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
- Egyetem, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdései és
18. §-a szerinti végzettség,
- Pedagógus szakvizsga,
- Legalább 5 éves pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- Büntetlen elıélet
Elınyt jelent:
- Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetıi szakképzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai életrajz,
- az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülı, fejlesztési
elképzeléseket is részletezı program,
- iskolai végzettséget és szakképzettséget, amennyiben van: tudományos fokozatot,
állami nyelvvizsgát igazoló okiratok másolatai,
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozatot arról, hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot véleményezı és elbíráló
testület a személyét érintı ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartson,

-

nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betöltésének idıpontja:
A beosztás legkorábban 2011. augusztus 1. napjától tölthetı be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajdúnánás város polgármestere
nyújt.
Cím: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.; Telefon: 06 (52) 381-411/105 mellék.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete címére
történı megküldésével (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: ………/2011., valamint a pályázott
munkakör megnevezését: Tanár munkakörben, igazgató beosztás.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Oktatási és Kulturális Közlöny - 2011. április 30.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat honlapján - 2011. április 5.
Hajdúnánási Újság - 2011. április 15.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idıpontja: 2011. április 8.
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A pályázati kiírás közzétevıje a Nemzeti Közigazgatási Intézet. A pályázati kiírás a
munkáltató által a Nemzeti Közigazgatási Intézet részére megküldött adatokat tartalmazza,
így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Hajdúnánás, 2011. március 31.
Szólláth Tibor
polgármester

98/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
a.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a
kollégiumi feladatellátás költséghatékonyságának növelése, valamint a kollégiumi
ellátás elvárható színvonalon történı biztosítása érdekében a 4080 Hajdúnánás,
Köztársaság tér 4. szám alatt lévı kollégiumot a 2011/2012. tanévtıl áthelyezi

a Hajdúnánás, Baross u. 11/a. szám alatt lévı ingatlan földszinti részébe,
annak funkcionális átalakítását követıen.
b.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a kizárólagos tulajdonát
képezı, a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és Általános
Iskola, Kollégium használatában lévı, 3506. hrsz-ú, 4080 Hajdúnánás,
Köztársaság tér 4. szám alatti, korlátozottan forgalomképes ingatlant 2011.
augusztus 1. napjával elvonja, mivel az ingatlan az intézmény feladatellátásához
nem szükséges.
c.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy
a 4080 Hajdúnánás, Baross u. 11/a. szám alatti ingatlant felújítja, átalakítja
úgy, hogy az emeleti rész alkalmas legyen 9 általános iskolai tanulócsoport
oktatásának, nevelésének megfelelı színvonalon történı ellátására, a földszinti
részen pedig biztosítható legyen az elvárható minıségő kollégiumi ellátás. Az
ingatlan felújításának, átalakításának építési engedélyezési tervdokumentációjának
elkészítésére 500.000,- Ft-ot biztosít a költségvetési tartalék terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan elvonásával és felújításával kapcsolatos
feladatok végrehajtásáról, illetve a tervdokumentáció elkészítési költségének az
önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletébe való beépítésérıl gondoskodjon.

Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. július 31.
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99/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
a.)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánási Református
Egyházközség képviselıjével folytatott egyeztetés, valamint a Hajdúnánási Óvoda
óvodapedagógusainak nyilatkozatai, illetve az óvodás gyermekek szüleinek nyilatkozatai
alapján úgy határoz, hogy a Hajdúnánási Óvoda 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 107. szám
alatt lévı tagóvodája épületének kiváltása céljából a 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 10. szám
alatti ingatlant, az óvodai feladatok részbeni átadása miatt, óvodai feladatellátás
céljára, 2011. július 1. napjától, határozatlan idıre, de legalább 15 évre használatba
adja a Hajdúnánási Református Egyházközségnek.
A Hajdúnánási Óvoda 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 107. szám alatt lévı tagintézményében
dolgozó közalkalmazottak 2011. augusztus 29. napját követıen – nyilatkozataik alapján –
vagy átadásra kerülnek a Hajdúnánási Református Egyházközség részére, vagy a
Hajdúnánási Óvoda más tagóvodájában történik a továbbfoglalkoztatásuk.
A Hajdúnánási Óvoda 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 107. szám alatt lévı tagintézményében
ellátott gyermekek nevelése 2011. augusztus 29. napját követıen – a szülık nyilatkozatai

alapján – vagy a Hajdúnánási Református Egyházközség által mőködtetett óvodában, vagy a
Hajdúnánási Óvoda más tagóvodájában történik.
b.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az óvodai feladatok Egyházközség
részére történı részbeni átadása miatt 2011. augusztus 29. napjától a Hajdúnánási
Óvodánál 6 fı óvodapedagógus, és 4 fı dajka közalkalmazotti jogviszonya szőnik meg
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.)
25/A. §. (1) bekezdés szerint, a Kjt-ben meghatározott eljárásrend alapján a Hajdúnánási
Református Egyházközség részére történı feladat- és létszám átadás miatt, amelynek
eredményeként az alkalmazottak átkerülnek a Munka Törvénykönyve hatálya alá.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánási Református Egyházközség
képviselıjét, és a Hajdúnánási Óvoda intézményvezetıjét tájékoztassa a képviselı-testület
döntésérıl, és gondoskodjon a használatba adás lebonyolításához szükséges intézkedések
megtételérıl, és az Egyházközséggel megkötendı használatba adási szerzıdés tervezetét
terjessze a képviselı-testület elé.
Felelıs:

Szólláth Tibor polgármester
Kovácsné Bata Éva intézményvezetı
Határidı: 2011. április 15. - az érintettek tájékoztatására
2011. április 30. - szerzıdéstervezet elıterjesztésére
2011. június 30. - a használatba adás lebonyolítására

100/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az óvodai feladatok
Egyházközség részére történı részbeni átadása miatt a Hajdúnánási Óvoda
engedélyezett álláskeretét 2011. augusztus 29. napjától 10 fıvel csökkenti,
amely után a Hajdúnánási Óvoda engedélyezett álláskeretét 73 fıben hagyja
jóvá.
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Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánási Óvoda intézményvezetıjét
tájékoztassa a képviselı-testület döntésérıl, és gondoskodjon az
önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról. Egyben
felkéri a Hajdúnánási Óvoda intézményvezetıjét, hogy az intézmény
Szervezeti és Mőködési Szabályzatában a szükséges módosításokat végezze
el, és terjessze azt a képviselı testület elé.
Felelıs:

Szólláth Tibor polgármester
Kovácsné Bata Éva intézményvezetı
Határidı: 2011. április 15. - az intézményvezetı tájékoztatására
2011. június 30. - a költségvetési rendelet módosítására
2011. július 31. - az SzMSz módosítására

101/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a
4080 Hajdúnánás, Iskola u. 10. szám alatti épületet át kívánja
alakítani, fel kívánja újítani úgy, hogy az négy óvodai csoport nevelési
feladatainak ellátására alkalmas legyen. Az átalakítás, felújítás
konyhatechnológiai tervének, tőzvédelmi tervének és az építési kivitelezés
árazatlan költségvetési tervdokumentációjának elkészítésére 250.000,- Ft-ot
biztosít a költségvetési tartalék terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan átalakításával, felújításával
kapcsolatos feladatok végrehajtásáról, illetve a tervdokumentáció
elkészítési költségének az önkormányzat 2011. évi költségvetési
rendeletébe való beépítésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. június 30.

102/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a kizárólagos
tulajdonát képezı, a Hajdúnánási Óvoda használatában lévı, 204. hrsz-ú,
4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 107. szám alatti, korlátozottan
forgalomképes ingatlant 2011. július 1. napjával elvonja, mivel az
ingatlan az intézmény feladatellátásához nem szükséges.
Felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan elvonásával kapcsolatos feladatok
végrehajtásáról gondoskodjon.
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Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. június 30.

103/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 13. szám alatti épületben lévı – jelenleg
tornaszobaként használt – helyiségeket – tanítási idın kívül, 2011. július,
augusztus hónapokban – fel kívánja újítani, amelynek kivitelezéséhez
800 eFt összeget biztosít a költségvetési tartalék terhére. A helyiséget a
késıbbiekben a Helytörténeti Győjtemény használatába adja át.

Felkéri a polgármestert, hogy a felújítás kivitelezéséhez szükséges feladatok
végrehajtásáról, és az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének
módosításáról gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. augusztus 31.

104/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az egységes
középiskolai, és szakképzési koncepció érvényesítése céljából a Kırösi
Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és Általános Iskola,
Kollégium Csiha Gyızı Tagintézmény tagintézményi jellegét 2011.
augusztus 1. napjától meg kívánja szüntetni, és a tagintézményben
folytatott szakközépiskolai, szakiskolai oktatást, szakképzést, és a sajátos
nevelési igényő tanulók 9-10 évfolyamának nevelését-oktatását
intézményegységei által kívánja ellátni.
Felkéri a polgármestert, hogy az intézmény igazgatóját tájékoztassa a
képviselı-testület döntésérıl.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. április 15.
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105/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a gimnáziumi
oktatás színvonalának emelése céljából úgy határoz, hogy a Kırösi Csoma
Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és Általános Iskola, Kollégium
felvételi eljárás rendjében a gimnáziumba jelentkezı tanulók felvételi
követelményei között a tanulmányi eredményekre vonatkozóan négy
egészes tanulmányi átlag kerüljön meghatározásra eredményességi
határnak.
Felkéri a polgármestert, hogy az intézmény igazgatóját tájékoztassa a
képviselı-testület döntésérıl.

Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. április 15.

106/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy az
alapfokú mővészetoktatás normatíváinak 2012/2013. tanévtıl való minél
nagyobb mértékő lehívása érdekében a 2011/2012. tanévtıl
a tagóvodákban néptánc és társastánc, képzımővészet, és
zenemővészet területeken óvodai elıkészítı csoportok indítását, az 1-4.
évfolyamon néptánc oktatását kívánja bevezetni, illetve a
színmővészet-dráma, és képzımővészeti oktatást bıvíteni.
A táncmővészet képzési területen indítható csoportok számát és létszámát
az alábbiakban határozza meg.
Indítható csoportok száma: 10 csoport
Indítható létszám:
200 fı
Felkéri a polgármestert, hogy hívja fel a közoktatási intézmények vezetıit
arra, hogy a táncmővészet oktatásának bevezetésérıl, és a mővészeti ágak
oktatásának bıvítésérıl a szülıket tájékoztassák, és gondoskodjanak a
felvételi eljárás lebonyolításáról, illetve a mővészeti oktatásra vonatkozó
helyi tanterv kidolgozásáról.
Felelıs:

Szólláth Tibor polgármester
közoktatási intézmények vezetıi
Határidı: 2011. április 10. - az intézményvezetık tájékoztatására
2011. július 31. - helyi tanterv elkészítésére
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107/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat a felsorolt intézmények (Bocskai István Általános
Iskola, Hajdúnánási Óvoda, Kırösi Csoma Sándor Gimnázium és a Hajdúnánási
Gazdasági Ellátó Intézmény) 2011. augusztus 1. napjától hatályos alapító okiratait a
mellékletek szerint elfogadja.
Bocskai István Általános Iskola
− Az 1. pont helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„1. Az intézmény neve:
Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium,
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat”

− Az 1.1. ponttal kiegészül az alábbiak szerint:
„1.1 Az intézmény rövidített neve:
BOCSKAI ÁLT. I. GIMN. AMI. EPSZ.”
− A 3. pont helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„3. Székhelye:
− A 3.1. ponttal kiegészül az alábbiak szerint:
„3.1. Tagintézményei:

4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. sz.”
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat”

− A 3.2. ponttal kiegészül az alábbiak szerint:
„3.2. Telephelyei:
4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3. sz.
4080 Hajdúnánás, Iskola u. 5. sz.
4080 Hajdúnánás, Iskola u. 7. sz.
4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71. sz.
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. sz.
4080 Hajdúnánás, Baross u. 11/a. sz.
− A 4. pontnál az „intézmény típusa” az alábbi szövegrészre módosul:
„Az intézmény típusa:
összetett iskola
(általános iskola,
középiskola, alapfokú mővészetoktatási
intézmény,
egységes
pedagógiai
szakszolgálat)”
− A 4. pontnál az „intézmény egységei” az alábbi szövegrészre módosul:
„Intézmény egységei:
I. Összetett iskola
Általános Iskola
Sajátos nevelési igényő tanulók általános
iskolai nevelése-oktatása 1-8. évfolyam
Iskoláskorú gyermekek általános iskolai
nevelése-oktatása 1-8. évfolyamon
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Gimnázium
Iskoláskorú gyermekek nevelése és oktatása
9-12. évfolyamig az értékközvetítı és
képességfejlesztı program alapján
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
- alapfokú mővészeti iskolai képzés
dráma
tagozat:
bábmővészet,
színjátszás, tánc-mővészeti tagozat:
néptánc, musical, színpadi tánc
- zenemővészet: zongora, fuvola, hegedő
trombita, gitár, ütı, citera tanszakok

-

alapfokú mővészetoktatás, képzı- és
iparmővészet, média mővészeti ágakon,
grafika, festészet, fotó, videó
tanszakokon

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
- nevelési tanácsadás
- logopédiai ellátás
- gyógytestnevelés”
− A 5. pont helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„5. Jogszabályban meghatározott közfeladatai: általános iskolai, középiskolai
nevelés-oktatás, alapfokú
mővészetoktatás, nevelési
tanácsadás, logopédiai szolgáltatás,
gyógytestnevelés”
− A 6. pont kiegészül az alábbi szövegrésszel:
- Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai neveléseoktatása 1-8. évfolyam
- általános iskoláskorú gyerekek általános mőveltségét
megalapozó alapfokú nevelése – oktatása, differenciált
képességfejlesztı és személyiségformáló programmal
(Rugalmas Képességfejlesztı Program)
- iskoláskorú gyermekek nevelése és oktatása 1-8.
évfolyamig az értékközvetítı és képességfejlesztı
program alapján
- emelt szintő informatika oktatás 7-8. évfolyamon
- emelt szintő matematika oktatás
- számítástechnika-informatika oktatása a 3. évfolyamtól
- háztartás technika oktatása az ötödik évfolyamtól
- emelt szintő ének-zene oktatás 8. évfolyamig
- alapfokú mővészetoktatás, képzı- és iparmővészet, média
mővészeti ágakon, grafika, festészet, fotó, videó
tanszakokon
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- iskoláskorú gyermekek alapfokú zenei, báb- és
táncmővészeti oktatása,
- alapfokú mővészetoktatás: dráma tagozat: bábmővészet,
színjátszás, táncmővészeti tagozat: néptánc, musical,
színpadi tánc, zenemővészet: zongora, fuvola, hegedő,
trombita, gitár, ütı, citera tanszakok
- kiemelt egészségnevelési és gyermeksport nevelési
program
- alkotóképességet fejlesztı és hagyomány-ırzı nevelési
program

- iskoláskorú gyermekek nevelése és oktatása 9-12.
évfolyamig az értékközvetítı és képességfejlesztı
program alapján
- pedagógiai szakszolgálat
- intézményi vagyon mőködtetése”
− A 6. pont „Iskoláskorúak általános iskolai nevelése-oktatása 1-8. évfolyamon”
szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül:
- Iskoláskorú gyermekek általános iskolai nevelése-oktatása
1-8. évfolyamon”
− A 6. pontnál törlésre kerül az alábbi szövegrész:
„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”
− A 6. pontnál a szakfeladatok kiegészülnek az alábbiakkal:
„852031 Alapfokú
mővészetoktatás
zenemővészeti ágban
852032 Alapfokú mővészetoktatás képzıés iparmővészeti, táncmővészeti,
szín- és bábmővészeti ágban
853111 Nappali rendszerő gimnáziumi
oktatás
(9-12/13)
856011 Pedagógiai
szakszolgáltató
tevékenység”
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− A 6. pont „Kiegészítı tevékenység” és „Kisegítı tevékenység” helyébe az alábbi
szövegrész kerül:
„Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek:
Szakfeladat száma, megnevezése:
856099 Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása”
− A 7. pont helyébe az alábbi szövegrész kerül:

„7.

Az intézménybe felvehetı maximális
tanulólétszám:
1-12. évfolyam:
1547 fı
Indítható iskolai tanulócsoportok
száma:
55 csoport
Napközi otthoni csoportok száma:
25 csoport
Tanulószobai csoportok száma:
9 csoport
Alapfokú mővészetoktatás
Felvehetı maximális tanulói létszám:
Zenemővészet:
Táncmővészet:
Indítható csoportok száma:
Képzı-iparmővészet ág:
Grafika-festészet tanszak:
Indítható csoportok száma:

176 fı
200 fı
10 csoport
100 fı
5 csoport”

− A 8. pont helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„8. Iskolai évfolyamok száma:
1 - 12. évfolyam
Alapfokú mővészetoktatás:
- dráma tagozat: bábmővészet, színjátszás,
tánc-mővészeti tagozat: néptánc, musical,
színpadi tánc
- zenemővészet: zongora, fuvola, hegedő
trombita, gitár, ütı, citera tanszakok
- képzı- és iparmővészet, média mővészeti
ágakon, grafika, festészet, fotó, videó
tanszakokon”
− A 9. pont helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„9. Mőködési köre:
Hajdúnánás város, illetve Hajdú-Bihar és
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megye
közigazgatási területe”
− A 18. pont helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„18. 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
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szóló, többször módosított 21/2005.
(V. 25.) Önkormányzati Rendelet
módosítására és egységes szerkezetbe
foglalására
megalkotott
18/2009.
(IX. 28.) Önkormányzati Rendelet
(a
továbbiakban:
Vagyonrendelet)
szerint.

− A 19. pont „Ingatlan címe és helyrajzi száma:” rész helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„19. Az ingatlanok címe és helyrajzi száma:
−
4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. sz.
4946. hrsz (alapterülete: 9447 m2)
−
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, Polgári u. 71. sz.
1510. hrsz. (alapterülete: 5519 m2)
_
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. sz.
4946. hrsz. (használat alapterület: 515 m2)
4080 Hajdúnánás, Baross u. 11/a.
5192. hrsz. (alapterülete: 1634 m2)
Hajdúnánási Óvoda
− A 4. pontnál az alábbi telephelyek 2011. július 1. napjával törlésre kerülnek:
„4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 107. sz.
4080 Hajdúnánás, Iskola u. 10. szám”
− A 6. pontnál az „alaptevékenység” résznél az alábbi szövegrész törlésre kerül.
„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”
− A 6. pontnál a „kisegítı tevékenység” rész helyébe az alábbi szövegrész kerül.
„Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek:
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása
− A 7. pont helyébe az alábbi szövegrész kerül.
„7. Az intézménybe felvehetı maximális
gyermeklétszám:
500 fı
Indítható óvodai csoportok száma: 20 csoport”
408
− A 8. pont „Intézményegységek megnevezése” résznél a „8. sz. Óvoda” elnevezés
„Eszterlánc Óvoda” elnevezésre módosul.
− A 8. pont „Intézményegységek megnevezése” résznél az alábbiak törlésre kerülnek.
Fülemüle Óvoda
4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 107.

A 17. pont sorszámozása 18. pontra, a 18. pont sorszámozása 19. pontra, a 19. pont
sorszámozása 20. pontra módosul, így:
− A 18. pont helyébe az alábbi szövegrész kerül.
„18. 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, többször módosított
21/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet
módosítására
és
egységes
szerkezetbe
foglalására megalkotott 18/2009. (IX. 28.)
Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban:
Vagyonrendelet) szerint.”
− A 20. pont „Az ingatlanok címe, helyrajzi száma” résznél a „8. sz. Óvoda” elnevezés
„Eszterlánc Óvoda” elnevezésre módosul.
− A 20. pont „Az ingatlanok címe, helyrajzi száma” résznél az alábbiak törlésre kerülnek.
Fülemüle Óvoda
4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 107.
204. hrsz. (alapterülete: 1126 m2)
4080 Hajdúnánás, Iskola u. 10.

44. hrsz. (használt alapterület: 851 m2)
Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és Általános Iskola,
Kollégium
− Az 1.1. pont helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„1.1. Az intézmény neve:
Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-,
Szakképzı Iskola és Kollégium”
− Az 1.2. pont helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„1.2. Az intézmény rövidített neve: KİRÖSI GIMN. SZKK. KOLL.”
− A 3.2. pontban megnevezett tagintézmény törlésre kerül.
− A 4.1. pont alatt lévı alábbi telephely törlésre kerül:
„4.1. Középiskolai Kollégium
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 4.”
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− A 4.2. pont 4.1. pontra, a 4.3. pont 4.2. pontra,
pontra változik az alábbiak szerint:
„4.1. Soós Sára ház:
4.2. Somorjai László Városi Sportcsarnok
4.3. „A” épület

a 4.4. pont 4.3. pontra, a 4.5. pont 4.4.
4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 20.
4080 Hajdúnánás, Irányi utca 3.
4080 Hajdúnánás, Baross utca 11.

4.4. Kollégium

4080Hajdúnánás, Baross utca 11/a.”

− Az 5. pont „Intézmény egységei” részbıl az alábbiak törlésre kerülnek:
„Általános Iskola
Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai nevelése
oktatása 1 – 8. évfolyam”
− A 6. pont „Alaptevékenységek” részbıl az alábbi szakfeladat törlésre kerül:
„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.”
− A 6. pont „Kiegészítı tevékenység”-nél az alábbi szakfeladat törlésre kerül.
562914 Munkahelyi étkeztetés
− A 6. pont „Kiegészítı tevékenység” és Kisegítı tevékenység” helyébe az alábbi
szövegrész kerül:
„Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek:”
− A 7. pont helyébe az alábbi szövegrész kerül.
„7. Az intézménybe felvehetı
maximális tanulólétszám: gimnázium és szakközép-, szakképzı
iskola
1666 fı
diákotthon
83 fı
Indítható iskolai tanulócsoportok száma:
- ebbıl sajátos nevelési igényő tanulók csoportja:
Napközi otthoni csoportok száma:
Kollégiumi csoportok száma:

54 csoport,
2 csoport
2 csoport
3 csoport”

− A 20. pont „Az ingatlanok helyrajzi száma” résznél az alábbi telephely törlésre kerül:
„4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 4.
3506 hrsz. (alapterület: 1228 m2)”
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Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény
− A 4. pont „feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:” helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési
szerv.
A Hajdúnánási Óvoda, a Bocskai István
Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat, a Kırösi Csoma
Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı
Iskola és Kollégium, a Móricz Pál Városi
Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény, a Kéky
Lajos Városi Mővelıdési Központ, a Szociális
Gondozási Központ, a Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Városi
Bölcsıde, mint önállóan mőködı költségvetési
szerv operatív gazdálkodását, feladatkörébe
utalva végzi.”
− Az 5. pont „Kisegítı tevékenység”-ek közül az alábbi szakfeladatok törlésre kerülnek.
562914 Munkahelyi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562920 Egyéb vendéglátás
− Az 5. pont
„Kisegítı tevékenység:
A kisegítı tevékenységek arányának felsı határa a költségvetési fıösszeg 10 %-a.”
szövegrész helyébe a
„Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek:”
szövegrész kerül.
− A 16. pont „az ingatlanok címe, helyrajzi száma” részbıl az alábbiak törlésre kerülnek.
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)
411
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. sz.
4946. hrsz. (használt alapterület: 515 m2)

II. Rákóczi Ferenc Általános és 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)
Kırösi Csoma Sándor Gimnázium,
Szakközép-, Szakképzı és Általános Iskola,
Kollégium
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 4.
3506. hrsz. (alapterülete: 1228 m2)”
− A 16. pont „az ingatlanok címe, helyrajzi száma” rész kiegészül az alábbiakkal.
„Bocskai
István
Általános
Iskola,
Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény
és
Egységes
Pedagógiai
Szakszolgálat
- 4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. sz.
4946. hrsz (alapterülete: 9447 m2)
- 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, Polgári u. 71. sz.
1510. hrsz. (alapterülete: 5519 m2)
- 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. sz.
4946. hrsz. (használt alapterület: 515 m2)
- 4080 Hajdúnánás, Baross u. 11/a. sz.
5192 hrsz. (alapterülete: 1634 m2)
Kırösi Csoma Sándor Gimnázium,
Szakközép-, Szakképzı Iskola és
Kollégium”
− A 16. pont „az ingatlanok címe, helyrajzi száma” résznél a „8. sz. Óvoda” elnevezés
„Eszterlánc Óvoda” elnevezésre módosul.
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Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a módosított alapító okiratban foglaltaknak
az intézmények Szervezeti és Mőködési Szabályzatába történı beépítésérıl, valamint az

átszervezésnek megfelelıen gondoskodjon a Hajdúnánás Város Közoktatási,
Feladatellátási, Intézményhálózat-mőködtetési és Fejlesztési Tervének módosításáról.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2011. július 31.

ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény neve:

Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium,
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

1.1 Az intézmény rövidített neve:

BOCSKAI ÁLT. I. GIMN. AMI. EPSZ.

2. OM azonosító:

031026

3. Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. szám

3.1. Tagintézményei:

Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

3.2 Telephelyei:

4080 Hajdúnánás Iskola u. 3. sz.
4080 Hajdúnánás, Iskola u. 5. sz.
4080 Hajdúnánás, Iskola u. 7. sz.
4080 Hajdúnánás Polgári u. 71. sz.
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. sz.
4080 Hajdúnánás, Baross u. 11/a. 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.
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Az intézmény típusa:

Tagozat megnevezése:

összetett iskola (általános iskola, középiskola,
alapfokú
mővészetoktatási
intézmény,
egységes pedagógiai szakszolgálat)
-

Intézmény egységei:
I. Összetett iskola
Általános Iskola
Sajátos nevelési igényő tanulók általános
iskolai nevelése-oktatása 1-8. évfolyam
Iskoláskorú gyermekek általános iskolai
nevelése-oktatása 1-8. évfolyamon
Gimnázium
Iskoláskorú gyermekek nevelése és oktatása
9-12. évfolyamig az értékközvetítı és
képességfejlesztı program alapján
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
- alapfokú mővészeti iskolai képzés
dráma
tagozat:
bábmővészet,
színjátszás, tánc-mővészeti tagozat:
néptánc, musical, színpadi tánc
- zenemővészet: zongora, fuvola, hegedő
trombita, gitár, ütı, citera tanszakok
- alapfokú mővészetoktatás, képzı- és
iparmővészet, média mővészeti ágakon,
grafika, festészet, fotó, videó
tanszakokon
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
- nevelési tanácsadás
- logopédiai ellátás
- gyógytestnevelés
5. Jogszabályban meghatározott közfeladatai: általános iskolai, középiskolai nevelésoktatás,
alapfokú
mővészetoktatás,
nevelési
tanácsadás,
logopédiai
szolgáltatás, gyógytestnevelés
6. Alapvetı szakágazat száma, megnevezése: 852010 Alapfokú oktatás
Alaptevékenység:

Törvényben és a nevelési programjában meghatározott keretek között:
- Iskoláskorú gyermekek általános iskolai nevelése-oktatása
1-8. évfolyamon
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- Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai neveléseoktatása 1-8. évfolyam
- általános iskoláskorú gyerekek általános mőveltségét
megalapozó alapfokú nevelése – oktatása, differenciált
képességfejlesztı és személyiségformáló programmal
(Rugalmas Képességfejlesztı Program)
- iskoláskorú gyermekek nevelése és oktatása 1-8.
évfolyamig az értékközvetítı és képességfejlesztı
program alapján
- 1. évfolyamtól idegen nyelv oktatása
- emeltszintő angol és német nyelvoktatás 3-8. évfolyamon
- emelt szintő informatika oktatás 7-8. évfolyamon
- emelt szintő matematika oktatás
- számítástechnika-informatika oktatása a 3. évfolyamtól
- háztartás technika oktatása az ötödik évfolyamtól
- emelt szintő ének-zene oktatás 8. évfolyamig
- 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 vagy a nevelési
tanácsadó véleménye alapján.
- alapfokú mővészetoktatás, képzı- és iparmővészet, média
mővészeti ágakon, grafika, festészet, fotó, videó
tanszakokon
- iskoláskorú gyermekek alapfokú zenei, báb- és
táncmővészeti oktatása,
- alapfokú mővészetoktatás: dráma tagozat: bábmővészet,
színjátszás, táncmővészeti tagozat: néptánc, musical,
színpadi tánc, zenemővészet: zongora, fuvola, hegedő,
trombita, gitár, ütı, citera tanszakok
- kiemelt egészségnevelési és gyermeksport nevelési
program
- alkotóképességet fejlesztı és hagyomány-ırzı nevelési
program
- iskoláskorú gyermekek nevelése és oktatása 9-12.
évfolyamig az értékközvetítı és képességfejlesztı
program alapján
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-

pedagógiai szakszolgálat
iskolai sportkör mőködtetése
iskolai tanulók napközi otthoni, tanuló-szobai ellátása
gyermek, tanuló felügyelet
iskolai könyvtár mőködtetése
gyakorlókert mőködtetése
intézményi vagyon mőködtetése

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
852032 Alapfokú
mővészetoktatás
képzıés
iparmővészeti, táncmővészeti, szín- és
bábmővészeti 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
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek:
Szakfeladat száma, megnevezése:
856099 Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása
Vállalkozási tevékenység:
7.

nincs

Az intézménybe felvehetı maximális
tanulólétszám:
1-12. évfolyam:
1547 fı
Indítható iskolai tanulócsoportok
száma:
55 csoport
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Napközi otthoni csoportok száma:
Tanulószobai csoportok száma:
Alapfokú mővészetoktatás
Felvehetı maximális tanulói létszám:
Zenemővészet:
Táncmővészet:
Indítható csoportok száma:
Képzı-iparmővészet ág:
Grafika-festészet tanszak:
Indítható csoportok száma:

25 csoport
9 csoport

176 fı
200 fı
10 csoport
100 fı
5 csoport

8. Iskolai évfolyamok száma:

1 – 12. évfolyam
Alapfokú mővészetoktatás:
- dráma tagozat: bábmővészet, színjátszás,
tánc-mővészeti tagozat: néptánc, musical,
színpadi tánc
- zenemővészet: zongora, fuvola, hegedő
trombita, gitár, ütı, citera tanszakok
- képzı- és iparmővészet, média mővészeti
ágakon, grafika, festészet, fotó, videó
tanszakokon

9. Mőködési köre:

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

10.

Alapítás éve:

1976.

11.

Alapító szerv neve:

Hajdúnánás Városi Tanács Végrehajtó
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:

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

18.

19.

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, többször módosított
21/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet
módosítására
és
egységes
szerkezetbe
foglalására megalkotott 18/2009. (IX. 28.)
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.

20. Az ingatlanok címe és helyrajzi száma:

− 4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. sz.
4946. hrsz (alapterülete: 9447 m2)
− 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, Polgári u. 71. sz.
1510. hrsz. (alapterülete: 5519 m2)
− 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. sz.
4946. hrsz. (használt alapterület: 515 m2)
− 4080 Hajdúnánás, Baross u. 11/a. sz.

5192. hrsz. (alapterülete: 1634 m2)

Záradék:

A Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okirata a 107/2011.
(III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi

Önkormányzat Képviselı-testületének jóváhagyásával 2011. augusztus 1-jén lép
hatályba.
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Hajdúnánás, 2011. március 31.
Dr. Kiss Imre
aljegyzı

ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény neve:

Hajdúnánási Óvoda

2. OM azonosító:

030805

3. Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3. sz.

4. Telephelyei:

4080 Hajdúnánás, Marx K. u. 17-21. sz.
4080 Hajdúnánás-Tedej, Rózsa F. u. 1. sz.
4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 24. sz.
4080 Hajdúnánás, Perczel u. 12. sz.
4080 Hajdúnánás, Attila u. 26. sz.

5. Típus szerinti besorolása:
- a tevékenység jellege alapján :
közszolgáltató
- közszolgáltató szerv fajtája:
közintézmény
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:
önállóan mőködı költségvetési szerv, az
elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı
költségvetési szerv.
Gazdálkodási feladatait a Hajdúnánási
Gazdasági Ellátó Intézmény látja el. A
munkamegosztás és a felelısségvállalás rendjét
a
képviselı-testület
által
jóváhagyott
szabályozás tartalmazza.
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:
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- 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
- játékos informatika oktatása
- testnevelés differenciált fejlesztési programmal
- alkotóképesség fejlesztése,
tehetséggondozás, gyermektorna,
gyermektánc
- intézményi vagyon mőködtetése
- gyermek felügyelet
Alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése:
851011 óvodai nevelés ellátás
851012 sajátos nevelési igényő gyermekek
óvodai nevelése, ellátása
841901 önkormányzatok
és
többcélú
kistérségi társulások elszámolásai
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek:
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása
Vállalkozási tevékenység:

nincs

7. Az intézménybe felvehetı maximális
gyermeklétszám:

500 fı
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Indítható óvodai csoportok száma:

20 csoport

8. Intézményegységek megnevezése:
Eszterlánc Óvoda
4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3. sz.
1. sz. Óvoda
4080 Hajdúnánás, Marx K. u. 17-21. 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:

16. Az intézmény képviseletére jogosult:

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
az óvodavezetı

17. Foglalkoztatottakra vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony:

18.

Feladat ellátást szolgáló vagyon:

19.

A vagyon feletti rendelkezés joga:

20.

Az ingatlanok címe, helyrajzi száma:

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény,
- a Munk a Tö rv én ykö n yv érıl szóló
1992. évi XXII. törvény
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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, többször módosított
21/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet
módosítására
és
egységes
szerkezetbe
foglalására megalkotott 18/2009. (IX. 28.)
Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban:
Vagyonrendelet) szerint.
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
1. sz. Óvoda:
4080 Hajdúnánás, Marx K. u. 17-21. sz.,
3847. hrsz. (alapterülete: 2601 m2)
Eszterlánc Óvoda
4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3. sz.,
1457. hrsz. (alapterülete: 5032 m2)
Hétszínvirág Óvoda:
4085 Hajdúnánás-Tedej, Rózsa F. u. 1. 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 )

Záradék: A Hajdúnánási Óvoda alapító okirata a 107/2011. (III. 31.) számú Képviselıtestületi Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
jóváhagyásával 2011. július 1-jén lép hatályba.

Hajdúnánás, 2011. március 31.
Dr. Kiss Imre
aljegyzı
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ALAPÍTÓ OKIRAT
1.1. Az intézmény neve:

Kırösi Csoma Sándor
Szakközép-, Szakképzı
Kollégium

Gimnázium,
Iskola és

1.2. Az intézmény rövidített
neve:

KİRÖSI GIMN. SZKK. KOLL.

2. OM azonosító:

031209

3.1. Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 29. sz.

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

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, 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:

Tagozat megnevezése:

összetett iskola (általános iskola,
szakiskola, gimnázium, szakközépiskola,
kollégium)
-

Intézmény egységei:
I. Összetett iskola
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
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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
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
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése,
oktatása (5-8. évfolyamon )
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
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
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
424
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
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek:
682002 Nem lakóingatlan bérbeadás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
856099 Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység
Alaptevékenységek:Törvényben és a nevelési programjában meghatározott keretek között:
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:
vendéglátás - idegenforgalom szakmacsoport

közgazdaság,

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
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•
•

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:
• 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
54 762 01 0010 54 03
ifjúságvédelmi ügyintézı
• 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
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•

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

OKJ szerinti szakképzés 11 – 13. évfolyamon:
• Tanmőhelyi oktatás
- iskolai tanmőhelyben: asztalos, épületburkoló, hegesztı,
kımőves, nıiruha-készítı, szobafestı-mázoló, tapétázó,
fémipari alapképzı, forgácsoló
- bérelt tanmőhelyben: karosszérialakatos, autószerelı
•

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
33 521 08 0000 00 00
szerszámkészítı

•

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

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
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•

•

•

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

Kereskedelem – marketing – üzleti adminisztráció
szakmacsoport
virágkötı – berendezı, virágkereskedı
33 215 01 0000 00 00
Egyéb szakmacsoport
31 861 01 1000 00 00
biztonsági ır
takarító
31 814 01 0000 00 00
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
931100 – Sportlétesítmény mőködtetése
- iskolai sport mőködtetése (diáksport egyesületi formában)
- iskolai könyvtár mőködtetése
- intézményi vagyon hasznosítása
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek:
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
iskola
1666 fı
diákotthon
83 fı

Indítható iskolai tanulócsoportok száma:

54 csoport,

- ebbıl sajátos nevelési igényő tanulók csoportja:

2 csoport

Napközi otthoni csoportok száma:
Kollégiumi csoportok száma:

2 csoport
3 csoport

8. Iskolai évfolyamok száma: 1-15 évfolyam

428
9. Mőködési köre:

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

10.1. Alapítási éve:

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

10.2. Alapítás éve:

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 5 év 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
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,
többször
módosított
21/2005.
(V.
25.)
Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes
szerkezetbe foglalására megalkotott 18/2009.

(IX.
28.)
Önkormányzati
Rendelet
(a továbbiakban: Vagyonrendelet) szerint.
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
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20. Az ingatlanok címe és
helyrajzi száma:

Záradék:

4080 Hajdúnánás, Bocskai út 29.
4913. hrsz. (alapterülete: 5479 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 Iskola és
Kollégium Alapító Okirata a 107/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi
Határozattal, Hajdúnánás város Önkormányzat Képviselı-testületének
jóváhagyásával 2011. augusztus 1-jén lép hatályba.

Hajdúnánás, 2011. március 31.
Dr. Kiss Imre
aljegyzı

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 Bocskai István
Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú

Mővészetoktatási Intézmény és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat, a Kırösi Csoma
Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı
Iskola és Kollégium, a Móricz Pál Városi
Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény, a Kéky
Lajos Városi Mővelıdési Központ, a Szociális
Gondozási Központ, a Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Városi
Bölcsıde, mint önállóan mőködı költségvetési
szerv operatív gazdálkodását, feladatkörébe
utalva végzi.
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5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 692000 Számviteli tevékenység
Alaptevékenység :

- gazdasági, számviteli tevékenység

Alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése:
692000 Számviteli,
könyvvizsgálói,
adószakértıi tevékenység
559011 Kollégiumi
szálláshelynyújtás
közoktatásban tanulók számára
559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató
szervezése
841901 Önkormányzatok
és
többcélú
kistérségi társulások elszámolásai
851011 Óvodai nevelés ellátás
851012 Sajátos nevelési igényő gyermekek
óvodai nevelése, ellátása
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
853111 Nappali
rendszerő
gimnáziumi
oktatás (9-12/13. évfolyam )
853121 Nappali rendszerő szakközépiskolai
oktatás (9-12/13- évfolyam)
853124 Szakközép-iskolai felnıttoktatás (912/13. évfolyam)
853131 Nappali rendszerő szakiskolai oktatás
(9-10. évfolyam)
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853132 Sajátos nevelési igényő tanulók
nappali
rendszerő
szakiskolai
oktatása (9-10. évfolyam)
853134 Nappali
rendszerő
szakiskolai
felzárkóztató oktatás (9-10. évf.)
853211 Szakképesítés
megszerzésére
felkészítı nappali rendszerő szakmai
elméleti oktatás a szakképzési
évfolyamokon
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
855200 Kulturális képzés
855900 M.n.s. egyéb oktatás
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
856011 pedagógiai
szakszolgáltató
tevékenység
873012 Idıskorúak átmeneti ellátása
881011 Idısek nappali ellátása
889110 Bölcsıdei ellátás
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889201 Gyermekjóléti szolgáltatás a Gyvt.ben meghatározott gyermekjóléti
szolgáltatással kapcsolatos bevételek
és kiadások
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés 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 képesség
céljából
nyújtott
megırzése
szolgáltatással kapcsolatos bevételek
és kiadások
900114 M.n.s. színházak tevékenysége
900124 Egyéb elıadó-mővészeti tevékenység
900200 Elıadó-mővészeti
tevékenységet
kiegészítı tevékenység
900300 Alkotómővészeti tevékenység
900400 Kulturális mősorok, rendezvények,
kiállítások szervezése
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
910502 Közmővelıdési
intézmények,
közösségi színterek mőködtetése
931102 Sportlétesítmények mőködtetése és
fejlesztése
932919 M.n.s.
egyéb
szórakozatási
tevékenység
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek:
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Alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése:

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai
oktatás
856099 Egyéb
oktatást
kiegészítı
tevékenység

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
14.

Feladat ellátást szolgáló vagyon:

Az ingatlanok és ingóságok az önkormányzat
tulajdonát képezik, melynek kezelıi jogát az
intézmény látja el az önkormányzati vagyonról
és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról
szóló, többször módosított 21/2005. (V. 25.)
Önkormányzati Rendelet módosítására és
egységes szerkezetbe foglalására megalkotott
18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet (a
továbbiakban: Vagyonrendelet) szerint.
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15.

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) 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. 17-21. sz.,
3847. hrsz. (alapterülete: 2601 m2)
Eszterlánc Óvoda
4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3. sz.,
1457. hrsz. (alapterülete: 5032 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 )
Bocskai
István
Általános
Iskola,
Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény
és
Egységes
Pedagógiai
Szakszolgálat
- 4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. sz.
4946. hrsz (alapterülete: 9447 m2)
- 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, Polgári u. 71. sz.
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1510. hrsz. (alapterülete: 5519 m2)
- 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. sz.
4946. hrsz. (használt alapterület: 515 m2)
- 4080 Hajdúnánás, Baross u. 11/a. sz.
5192. hrsz. (alapterülete: 1634 m2)
Kırösi
Csoma
Sándor
Gimnázium,
Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium
4080 Hajdúnánás, Bocskai út 29.
4913. hrsz. (alapterülete: 5479 m2)
4080 Hajdúnánás, Bocskai út 20.
3554. hrsz. (alapterülete: 2515 m2)
4080 Hajdúnánás, Irányi út 3.
3600. hrsz. (alapterülete: 1774 m2)
4080 Hajdúnánás, Baross utca 11.
5193. hrsz (alapterülete: 6281 m2)
4080 Hajdúnánás, Baross utca 11/a.
5192. hrsz. (alapterülete: 7122 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)
Szociális Gondozási Központ
4080 Hajdúnánás, Polgári u. 12.
1131. hrsz. (alapterülete: 1394 m2)
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat
4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 14.

2892. hrsz. (alapterülete: 554 m2)
Városi Bölcsıde
4080 Hajdúnánás, Marx Károly u. 10.
3465. hrsz. (alapterülete: 1526 m2)
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Záradék: A Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény alapító okirata a 107/2011.
(III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Képviselı-testületének jóváhagyásával 2011. augusztus 1-jén lép
hatályba.
Hajdúnánás, 2011. március 31.
Dr. Kiss Imre
aljegyzı

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés Hajdúnánás
Városi Önkormányzat jegyzıi álláshelyre vonatkozó pályázatok elbírálására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a megjelent pályázókat és megkérdezte,
hogy az elıterjesztés nyilvános ülésen történı megtárgyalásához hozzájárulnak-e,
illetve jelezte, hogy a harmadik pályázó a bizottsági üléseken és a képviselı-testületi
ülésen sem jelent meg.
Dr. Varga Zsolt és Dr. Kiss Imre pályázók jelezték, hogy a benyújtott pályázatuk
alapján készült elıterjesztés nyilvános ülésen történı tárgyalásához hozzájárulnak.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban a Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási,
Ifjúsági és Sport; Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok elnökei
ismertették a bizottságok javaslatait.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)

Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a pályázók kívánnak-e szóbeli
kiegészítést tenni a pályázatukhoz.
Dr. Varga Zsolt és Dr. Kiss Imre pályázók jelezték, hogy nem kívánnak szóbeli
kiegészítést tenni a pályázatukhoz.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Tóth Imre képviselı úr elmondta, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság
ülésén részletesen megvitatták, hogy melyek a pályázók negatívumai, illetve
pozitívumai. Meg kellett állapítaniuk, hogy Dr. Kiss Imre jelenlegi aljegyzı helyi
tapasztalata magasabb, a városban ı az ismertebb és alkalmas a feladat ellátására. İ
azonban referenciát kért Dr. Varga Zsolt úrról az APEH-tıl és a korábbi
munkahelyérıl is. Örömmel állapította meg, hogy a korábbi munkahelyei emberileg
alkalmasnak találták e munkakör betöltésére.
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Szabóné Marth Éva képviselı asszony elmondta, hogy a nagyon pozitív hangulatú
Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság ülésén is meghallgatták a pályázókat.
Számukra meggyızı volt Dr. Kiss Imre aljegyzı úr elkötelezettsége, a pályázatban
megfogalmazott céljai.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy személyesen ismeri Dr. Varga Zsolt
pályázót és a bizottságok javaslatai nem az ı személye ellen és fıleg nem bántólag
szólnak. Véleménye szerint helyesen járunk el, ha egy olyan fiatalember mellett
tesszük le a voksunkat, aki itt nıtt fel mellettünk. Végezetül megköszönte a pályázó
bizottsági ülésen és testületi ülésen való megjelenését. Úgy érzi, - ismerve a bizottsági
javaslatokat - hogy egy közösségnek tudni kell kinevelni egy utánpótlást, aki helyben
tudja folytatni az elıdei munkáját. Elmondta még, hogy az elmúlt félévben sokat
dolgoztak együtt, szakmai alapon mindig megtalálták a közös hangzott, bízik benne,
hogy ez a jövıben is így lesz.
Ezek után szavazást rendelt el elsısorban Dr. Kiss Imre, Dr. Varga Zsolt, majd
Dr. Molnár Sándorné személyérıl.
A képviselı-testület Hajdúnánás Városi Önkormányzat jegyzıi álláshelyre vonatkozó
pályázatok elbírálására készült elıterjesztés határozati javaslatát - kiegészítve Dr. Kiss
Imre adataival - 10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület Hajdúnánás Városi Önkormányzat jegyzıi álláshelyre vonatkozó
pályázatok elbírálására készült elıterjesztés határozati javaslatát - kiegészítve
Dr. Varga Zsolt adataival - 3 igen, 1 nem szavazattal (Dr. Kis Ágnes) és
6 tartózkodással (Szabóné Marth Éva, Buczkó József, Dombi György, Török István,
Oláh Miklós, Kovács Zsolt) nem került elfogadásra.

A képviselı-testület Hajdúnánás Városi Önkormányzat jegyzıi álláshelyre vonatkozó
pályázatok elbírálására készült elıterjesztés határozati javaslatát - kiegészítve
Dr. Molnár Sándorné adataival - 4 nem szavazattal (Oláh Miklós, Dr. Kis Ágnes,
Dombi György, Szabóné Marth Éva) és 6 tartózkodással nem került elfogadásra.
Szólláth Tibor polgármester úr ezek után jegyzı úr illetményére vonatkozóan
rendelt el szavazást, mely bruttó 456.070.- Ft/hó.
A képviselı-testület Hajdúnánás Városi Önkormányzat jegyzıi álláshelyre vonatkozó
pályázatok elbírálására készült elıterjesztés határozati javaslatát kiegészítve Dr. Kiss
Imre adataival, valamint illetményének bruttó 456.070,- Ft összeggel való
meghatározásával 10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselı-testület az alábbi határozatot hozta:
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108/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Ön kormányzat Képviselı-testülete az 56/2011. (II. 08.) számú
Képviselı-testületi Határozat alapján meghirdetésre került, a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat jegyzıi állására beérkezett pályázatokat megismerte.
A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36.
§-ában foglaltak alapján, figyelemmel a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 8. §-ára
Dr. KISS IMRE
4080 Hajdúnánás, Barcsa János u. 49. szám
alatti lakost nevezi ki Hajdúnánás Városi Önkormányzat jegyzıjévé 2011. április
1-jétıl határozatlan idıtartamra.
A képviselı-testület a jegyzı
alapilletményét
Ktv. 45. § (2) bekezdés c) pont alapján
illetménykiegészítését Ktv. 44/A. § (1) bekezdése alapján
(az alapilletmény 10 %-a)
vezetıi illetmény
Ktv. 46. § (4) bekezdés c) pontja
pótlékát
alapján (alapilletmény 30 %-a)
egyéb pótlékát
Ktv. 48. § (6) bekezdés b) pontja
alapján (az illetményalap 60%-a)
Mindösszesen:
összegben állapítja meg.

309.200.- Ft
30.920.- Ft
92.760.- Ft
23.190.- Ft
456.070.- Ft

Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl, a vezetı
kinevezési okiratainak elkészítésérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. március 31.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az
58/2011. (II. 08.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján elkészített távfőtési
rendszer korszerősítésére, hatékonyságának vizsgálatára irányuló stratégiai tervtanulmány megismerésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nem foglalt állást, a
Városfejlesztési Bizottság nem tett javaslatot a képviselı-testület felé az elıterjesztés
határozati javaslatának tárgyában.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr átadta a szót Fodor Zoltán mérnök úrnak, aki a
következı 20 percben kivetítı segítségével, magyarázó szöveg kíséretében ismertette
meg a jelenlevıkkel a tervtanulmányt.
Az elıadás után Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy van-e kérdés,
észrevétel, megjegyzés.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony megkérdezte, hogy amit kifogásul mérnök úr
azzal kapcsolatban kérte a válaszát.
Fodor Zoltán mérnök úr elmondta, hogy egyik kérdés volt, hogy miért nem
közvetlenül a termálvizet hasznosítjuk. Ha ebben gondolkodunk, akkor meg kell
gondolni a termálvíz elsıdleges hasznosítását. Az 50 oC-os víz nem hasznosítható a
meglévı radiátoros rendszerbe és figyelembe kell venni a só kiválását is. Megoldható,
de egyéb más számos kérdést vet fel. Egy részletes tervezéshez sokkal több
információra lenne szükségük. Ez a bemutató csak nagyságrendileg mutatta be a
beruházás költségét és a várható megtérülést +/- 20 %-on belül.
Török István képviselı úr kérdését az állagmegóvással kapcsolatban tette fel.
Fodor Zoltán mérnök úr válaszában elmondta, hogy a hıszivattyúk magas
élettartalmúak 20-25 év is lehet. Sokkal üzembiztosabb, mint a gázkazán. Elmondta
még, hogy a körvezeték egy zárt rendszer, abban a víz nem cserélıdik, tehát

szennyezıdés, vegyszer nem jut bele. Amit karban kell tartani az a termálrész
rendszere. Ott a hıcserélı szétszedhetı kell, hogy legyen, mert azt takarítani kell. A
rendszerre vonatkozóan azonban szabályozható az évi egyszeri felülvizsgálat, amely
tervezhetı.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony megjegyezte, hogy a vállalkozási szerzıdés a
Geolight Kft. és az önkormányzat között jött létre egy stratégiai tervtanulmány
elkészítésére. A tanulmányt viszont a Geowatt Kft. készítette el. Kérdése a társasági
kapcsolatokra irányult.
Fodor Zoltán mérnök úr válaszában elmondta, hogy ık tulajdonképpen gyártók, ezt
a munkát részükre a Geolight Kft. adta ki.
Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalójában elmondta, hogy ami itt elhangzott
egy koncepció terv. A HÉPSZOLG Kft. is dolgozik egy másik rendszeren. Nekünk az
lesz a dolgunk, hogy ezeket a koncepciókat mérlegre tegyük. Ez az irány jó, mert
valamit mindenképpen tennünk kell a távfőtés érdekében. Meg fogjuk ismerni a másik
elképzelést is és rövid idın belül ebben döntés fog születni. Javasolta, hogy a testület
fogadja el azt, hogy megismerte ezt az anyagot.
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A képviselı-testület az 58/2011. (II. 08.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján
elkészített távfőtési rendszer korszerősítésére, hatékonyságának vizsgálatára irányuló
stratégiai terv-tanulmány megismerésére készült elıterjesztés határozati javaslatát
7 igen szavazattal, 2 tartózkodással (Oláh Miklós, Dr. Kis Ágnes) és 1 képviselı
(Buczkó József) nem vett részt a szavazásban elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

109/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az 58/2011. (II. 08.)
számú Képviselı-testületi Határozatával a Geolight Kft-vel (1097 Budapest,
Kén u. 6. cégjegyzékszám: 01-09-940440, adószám: 22718987-2-43
képviseletében: Fenyvesvölgyi Csaba ügyvezetı) történı vállalkozási
szerzıdés megkötésérıl döntött, melynek eredményeként létrejött, a távfőtési
rendszer korszerősítésérıl, hatékonyságának vizsgálatáról szóló stratégiai
terv-tanulmányt, mint szakértıi anyagot megismerte, és elfogadja.
A képviselı-testület felkéri polgármestert, hogy a vállalkozási szerzıdés
alapján járó vállalkozási díj kifizetésérıl a számla benyújtását követı
8 napon belül gondoskodjon, továbbá a tanulmányról más megoldási
alternatívák feltárását követıen szakértıi egyeztetéseket kezdeményezzen,
illetve a távhırendszer korszerősítésének pályázati lehetıségeinek
feltérképezésérıl gondoskodjon, és ezekrıl a képviselı-testületet
tájékoztassa.

Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. április 15. - vállalkozási díj kifizetése
folyamatos
- további megoldási alternatívák felkutatása,
szakértıi egyeztetések kezdeményezése,
pályázatfigyelés
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi és Ügyrendi, valamint
Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságainak 2010. október-december között
végzett munkájáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
A beszámolót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport;
Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés határozati
javaslatát elfogadták.
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(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel a beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, Szólláth
Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi
és Ügyrendi, valamint Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságainak 2010.
október-december között végzett munkájáról készült beszámoló határozati javaslatát
10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

110/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Pénzügyi és
Ügyrendi; valamint Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságainak
2010. október-december havi munkájáról szóló beszámolókat megismerte
és azokat elfogadja.
Felelıs:
Határidı: Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az
önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervével kapcsolatban
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az elıterjesztés határozati
javaslatát elfogadta.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervével kapcsolatban

készült elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
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111/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megállapítja, hogy a
jelenlegi ismeretek szerint 2011. évben indítva nem tud meghatározni olyan
beszerzést, ami a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény
(a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozik, ezért - a Kbt. 5. §-ában az
önkormányzat számára kötelezıen elıírt éves összesített közbeszerzési terv
megalkotása során - „Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi
összesített közbeszerzési terv”-ét beszerzési tartalom nélkül hagyja jóvá.
A képviselı-testület kinyilvánítja azt a szándékát, hogy amennyiben a
közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségessége elıre nem látható
okból, vagy egyéb változásból az év folyamán felmerülne, úgy a törvényi
elıírásoknak eleget téve, az önkormányzat közbeszerzési tervét a
2011. évre vonatkozóan, az eljárás megindítása elıtt módosítja.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: szükség szerint
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
2011. évi
ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE
Ssz.

Beszerzési
tárgy

A beszerzés
rövid

Irányadó
eljárásrend

A
közbeszerzési

Becsült érték
(ÁFA

Támogatásból
megvalósuló

ismertetése

eljárás
megindításának
tervezett
idıpontja
(hónap)

nélkül)

közbeszerzés
esetén a pályázat
megnevezése
(adott esetben)

I. Árubeszerzés

II. Építési beruházás

III. Építési koncesszió

IV. Szolgáltatás megrendelése
V. Szolgáltatási koncesszió

-

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Határozatával került elfogadásra.

111/2011.

(III.

31.)

számú

Képviselı-testületi

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a 2011/2012.
tanévben tanköteles tanulók beiskolázására vonatkozóan
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság az
elıterjesztés határozati javaslatának 1-2.) pontjait elfogadta.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a 2011/2012. tanévben tanköteles tanulók beiskolázására
vonatkozóan készült elıterjesztés határozati javaslatának 1.) pontját 10 igen
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület a 2011/2012. tanévben tanköteles tanulók beiskolázására
vonatkozóan készült elıterjesztés határozati javaslatának 2.) pontját 10 igen
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)

A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselı-testület az alábbi határozatokat
hozta:

112/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször
módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés c.) pontja alapján az önkormányzat
által fenntartott általános iskolákban a 2011/2012-es tanévben az elsı évfolyamon indítható
osztályok számát az alábbiak szerint határozza meg:
2011/2012. tanévben
induló elsı osztályok száma
1
1

Barcsa János Általános Iskola
Bocskai István Általános Iskola
Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium,
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és 2
Pedagógiai Szakszolgálat
II. Rákóczi Ferenc Általános és Mővészeti Iskola 1

A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 83. § (1)
bekezdése alapján a gyermek felvételérıl az iskola igazgatója írásban értesíti a
szülıket legkésıbb 2011. április 6-ig.
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Felkéri a polgármestert,
gondoskodjon.
Felelıs:
Határidı:

hogy

az

intézményvezetık

tájékoztatásáról

Szólláth Tibor polgármester
2011. április 4.

113/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat
által fenntartott általános iskolákban a 2011/2012-es tanévben az elsı évfolyamon induló
osztályok létszámára vonatkozóan a 2011. április 11-12-i általános iskolai beíratást követı
elsı képviselı-testületi ülésén dönt.

Felkéri a polgármestert, hogy a 2011/2012-es tanévben az elsı évfolyamon induló
osztályok létszámára vonatkozó elıterjesztés készítésérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2011. április 21. - elıterjesztés készítésére
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a fenntartó
által a Barcsa János Általános Iskolában a 2010/2011. tanévben az osztályok,
csoportok számának maximális létszámtól való eltérés engedélyezésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság az
elıterjesztés határozati javaslatát elfogadta.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Oláh Miklós képviselı úr megkérdezte, hogy az iskolaszék, a szülıi szervezet és a
diák önkormányzat egyetértı nyilatkozata megvan-e, illetve véleménye szerint a
10 %-os lehetséges túllépést átléptük, jó-e, ha így hozunk döntést.
(Az ülésrıl Török István képviselı úr kiment, így a testület 9 fıvel folytatta tovább a
munkáját.)
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Éles Béláné közoktatási és közmővelıdési intézményi ügyintézı a kérdésre
válaszolva elmondta, hogy az elıterjesztésben leírta, hogy azért szükséges az eltérés
engedélyezése, mert tanév közben új gyerek érkezett az iskolába, illetve az iskolában
tanuló gyerekek közül egy gyerek két gyereknek számít, ha ilyen szakértıi vélemény
érkezik az iskolába. Ezek alapján a fenntartónak úgy kell megadni a maximális
létszámtól való eltérésre az engedélyt, hogy nem a tényleges tanuló létszámot, hanem a
szakértıi véleményt kell figyelembe venni. A testület hatásköre, hogy engedélyezze a
maximális létszámtól való 20 %-kal való eltérést. Ehhez nem kell beszerezni az
említett dokumentumokat. Ha a 20 % 10 %-kal való túllépésére kerül sor, akkor kell
beszerezni az említett dokumentumokat. A kérelemhez az intézményvezetı mellékelte
azokat, amelyek ugyan nem kerültek az elıterjesztés mellé, de ha szükséges be tudja
mutatni a testület tagjainak.
Józsi-Tóth Sándorné igazgatónı elmondta, hogy egy intézmény életében vannak
váratlan helyzetek, bár azt szándékosan nem keresik, de ez esetben kérelemmel kellett
fordulniuk a testület felé.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a fenntartó által a Barcsa János Általános Iskolában a 2010/2011.
tanévben az osztályok, csoportok számának maximális létszámtól való eltérés

engedélyezésére készült elıterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

114/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított
1993. évi LXXIX. törvény 102. §. (2) bekezdés c.) pontja alapján az önkormányzat által fenntartott
oktatási intézményekben a 2010/2011-es tanévben az alábbi osztályokban engedélyezi a maximális
létszámtól való eltérést:
Intézmény neve
Barcsa János
Általános Iskola

Osztály
1. a

Létszám (fı)
2010/2011. tanév
29

1. b
2. a
2. b
2. c
3. a

28
27
27
31
33

Felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetı tájékoztatásáról gondoskodjon.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2011. április 15.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés Hajdúnánás
Város Közmővelıdési Koncepciójához kapcsolódó Intézkedési Terv felülvizsgálatára
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztéssel kapcsolatban a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság
megjegyzéssel fogadta el az elıterjesztés határozati javaslatát.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
(Az ülésre Török István képviselı úr visszaérkezett, így a testület 10 fıvel folytatta
tovább a munkáját.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e az intézményvezetıknek szóbeli kiegészítésük.
Rigó Tamásné és Bíró István intézményvezetık jelezték, hogy az elıterjesztéssel
kapcsolatban szóbeli kiegészítésük nincs.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e
kérdés, észrevétel, megjegyzés.

Dombi György képviselı úr megkérdezte, hogy a beszerzett WIFI-vel megoldható-e
pl. nyáron a városközpontban a vétel.
Rigó Tamásné intézményvezetı asszony véleménye szerint inkább javasolt a Városi
Könyvtáron belül a számítógép használat a nem kívánatos többi felhasználó miatt. Ott
a használó kap egy kódot és egy minimális térítés ellenében biztonságosan
használhatja a gépét.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta még, hogy a Dombi György képviselı úr
által felvetettek megvalósítása folyamatban van, talán az idei nyáron már megoldható.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy az állománybıvítési
pályázati lehetıségek milyen módon állnak lehetıségre.
Rigó Tamásné intézményvezetı asszony válaszában elmondta, hogy 2 millió 600
ezer Ft volt az állomány beszerzési összeg, ebbıl az önkormányzati támogatás 1 millió
800 ezer Ft volt, és kaptak 200 eFt támogatást a felzárkóztató pályázat önrészeként, és
kaptak érdekeltségnövelıként 263 eFt és 167 eFt minisztériumi támogatást. Elmondta
még, hogy az érdekeltségnövelı pályázat nem testületi kompetencia, mint a
Mővelıdési Központ esetében. Ennek a benyújtásához Éles Béláné nyújtott segítséget.
Kb. május-június hónapban tudjuk meg, hogy mennyi támogatást kapunk.
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Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.

A képviselı-testület a Hajdúnánás Város Közmővelıdési Koncepciójához
kapcsolódó Intézkedési Terv felülvizsgálatára készült elıterjesztés határozati javaslatát
9 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Oláh Miklós) elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:

115/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte a
„Hajdúnánás Város Közmővelıdési Koncepciójához kapcsolódó
Intézkedési Terv 2011-2013.” c. anyagot és azt elfogadja.
A képviselı-testület kinyilvánítja, hogy az Intézkedési Terv
felülvizsgálatára a 359/2007. (X. 25.) számú Képviselı-testületi
Határozattal elfogadott Hajdúnánás Város Közmővelıdési Koncepciója
alapján évente kerüljön sor.

Felkéri a polgármestert, hogy az intézkedési tervben foglaltak
végrehajtásáról, illetıleg annak határidıre történı felülvizsgálatáról
gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: folyamatos (intézkedési terv megvalósítása)
2012. március 31. (2011. évi felülvizsgálata)

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

INTÉZKEDÉSI TERV
2011-2013-ig
Rövid távú intézkedési terv a 359/2007. (X. 25.) számú Képviselı-testületi Határozattal elfogadott
Hajdúnánás Város Közmővelıdési Koncepciójához

Irányelvek

Tárgyi, technikai
eszközök

Az elvégzendı feladat és a megvalósítás ideje
2011.
2012.
2013.

Színpadtechnikai
eszközök beszerzése,
ill. korszerősítése külés beltérre egyaránt.
Nagy teljesítményő
takarító eszközök,
nyomdatechnikai
eszközök beszerzése.
Mővelıdési Központ Színháztermi
felújítási,
dobogók
karbantartási feladatai újrakárpitozása, vagy
cseréje.
Könyvtár felújítási,
Informatikai
karbantartási feladatai eszközök fejlesztése,
elektromos hálózat
részleges felújítása.

Színházterem és
berendezési
tárgyainak
korszerősítése.

A Mővelıdési
Központ belsı
tereinek felújítása,
berendezési
tárgyainak
korszerősítése.

Az épület
főtésrendszerének a
cseréje.

Az épület villamos
vezeték hálózatának a
cseréje.

Informatikai
eszközök fejlesztése,
elektromos hálózat
részleges felújítása.

Berendezési
tárgyainak
korszerősítése,
nyílászárók cseréje.

A feladat ellátásához
szükséges forrás
megnevezése

A végrehajtásért
felelıs szervezet,
illetve személy neve

Pályázati forrásból,
pályázati lehetıségek
kihasználása.
Európai Uniós, ill.
országos pályázatok.

Polgármester,
Kéky Lajos Városi
Mővelıdési Központ
igazgatója,
Móricz Pál Városi
Könyvtár és
Helytörténeti
Győjtemény
intézményvezetıje

Pályázat benyújtása a
helyi
önkormányzatok
könyvtári és
közmővelıdési
érdekeltségnövelı
támogatásáról szóló
4/2004. (II. 20.)
NKÖM rendelete
alapján.

Irányelvek

Mővelıdési Központ
közmővelıdési
fejlesztései

Az elvégzendı feladat és a megvalósítás ideje
2011.
2012.
2013.
Testvérvárosi
kulturális
kapcsolatok
fejlesztése, PR
tevékenység
fejlesztése.
Civil szervezetek
kulturális
tevékenységének
koordinálása,
segítése.
Kultúrturizmus
segítése.
Fiatalok kulturális
szokásainak
formálása.

Város
hagyományainak
ápolása.
Mővészeti alkotó
tevékenységek
folyamatos
mőködtetése.
Közösségek,
szervezetek
önállósulási
törekvéseinek
segítése.

Jogi, szervezeti
tanácsadás.
Gyermekek, fiatalok
kulturális igényeinek,
szokásainak
formálása.

A feladat ellátásának
várható költsége

A végrehajtásért
felelıs szervezet,
illetve személy neve

Részben az
intézmény
költségvetésébıl,
részben a MOISB
számára biztosított
keretbıl.
Pályázati lehetıségek
kihasználása.

Kéky Lajos Városi
Mővelıdési Központ
igazgatója

Irányelvek

Az elvégzendı feladat és a megvalósítás ideje
2011.

Könyvtár szakmai
fejlesztése

Közmővelıdési
Tanács életre hívása
Helytörténeti
Győjtemény

Önálló intézményi
internetes honlap
mőködtetése.

2012.

A feladat ellátásának
várható költsége

A végrehajtásért
felelıs szervezet,
illetve személy neve

2013.

Számítógépes
Számítógépes
Értékközvetítı
kölcsönzés
kölcsönzés teljes körő kulturális formák
beindítása.
biztosítása.
kínálatának bıvítése.
Elektronikus
Könyvtárhasználati
Könyvtár kiépítése – foglalkozások
elsısorban a
folyamatos
helyismereti
biztosítása.
dokumentumok
hozzáférésére.
Olvasásfejlesztı
programok
megvalósítása.
Közmővelıdési célú társadalmi szervezet kezdeményezése esetén (A
muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásáról és a
közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 82-83. §-ai alapján).
Szakemberek bevonása a győjtemény kialakításához,
múzeumpedagógiai tevékenység folytatása, Pituk-győjtemény állandó
kiállításának megoldása, Városi Képtár kialakítása, Sarokbástya,
csıszkunyhók idegenforgalomba történı bekapcsolása.

Pályázati forrásból,
pályázati lehetıségek
figyelemmel
kísérése.

Honlap folyamatos mőködtetése

Az intézmény
költségvetésének
keretein belül.

Móricz Pál Városi
Könyvtár és
Helytörténeti
Győjtemény
igazgatója

-

-

-

Móricz Pál Városi
Könyvtár és
Helytörténeti
Győjtemény
igazgatója
Kéky Lajos Városi
Mővelıdési Központ
igazgatója, Móricz
Pál Városi Könyvtár
és Helytörténeti
Győjtemény
igazgatója

Irányelvek

A városban mőködı
civil szervezetek és
oktatási intézmények
kulturális
tevékenységének
koordinálása, segítése
A civil társadalom
kulturális
önszervezıdı
tevékenységének
erısítése.
A közösségépítés
hagyományainak
megteremtése.
PR tevékenység
megújulása
Testvérvárosi
kulturális kapcsolatok
színtereinek
kialakítása,
tervezhetısége

Az elvégzendı feladat

A feladat ellátásának
várható költsége

A végrehajtásért
felelıs szervezet,
illetve személy neve
Kéky Lajos Városi
Mővelıdési Központ
igazgatója

Folyamatos együttmőködés.

-

Különbözı korcsoportok megjelenése a Mővelıdési Központban, a
civil szervezetek számára hely biztosítása – folyamatos
együttmőködés.

-

Kéky Lajos Városi
Mővelıdési Központ
igazgatója

Folyamatos megvalósítás, belsı szervezeti átalakítás,
munkafolyamatok átcsoportosítása.

-

Kéky Lajos Városi
Mővelıdési Központ
igazgatója
Polgármester

Éves rendezvényterv egyeztetés a testvérvárosokkal.

2011. évi
költségvetés keretén
belül.

Hajdúnánás, 2011. március 31.

Szólláth Tibor
polgármester
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TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Szociális Gondozási Központ (4080 Hajdúnánás, Polgári u. 12.) szakmai vizsgálata,
valamint gazdaságossági vizsgálata eredményének megtárgyalására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés
határozati javaslatának 1.)-2.) pontjait elfogadták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr a napirendi pont tárgyalásánál köszöntötte Tóth
Árpádné intézményvezetı asszonyt, valamint megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Oláh Miklós képviselı úr megállapította, hogy a leírtak alapján az intézményben
színvonalas munka folyik. Az is látszik azonban, hogy a kapacitása szőkös, így az
önkormányzatnak támogatni kell azt. Az elıterjesztésben vázolt megoldás, mely
szerint az egyház részére adjuk át üzemeltetésre az egy lehetıség. A másik lehetıség a
kapacitás bıvítése lenne. A maga részérıl sajnálja, hogy ennek a lehetıségével nem
foglalkozunk, nem vizsgáljuk meg. Elmondta, hogy tudomása szerint a magyarországi
Református Egyház Zsinati Tanácsa moratóriumot hirdetett, mely szerint azt
javasolják, egyházközségeknek, hogy ne vegyenek át egyenlıre sem oktatási, sem
szociális intézményt. Figyelemre méltó Bölcskei püspök úr indoklása, amely szerint az
egyházi intézményvezetık nem alapozhatnak a kedvezı finanszírozási feltételekre,
mert a rendszerek átalakítás alatt vannak. Ha ez így van, akkor önkormányzati
feladatként a forrásokat nekünk kell biztosítani. Véleménye szerint nem érdemes
meglépni ezt az intézményátadást, inkább a kapacitásbıvítésben kellene
gondolkodnunk.
Tóth Imre képviselı úr egyetértett Oláh Miklós képviselı úrral. Véleménye szerint a
mostani tervezett lépésünk inkább visszalépés, mint elırehaladás. A tanulmányból is
az olvasható, hogy biztosítani kell az étkeztetés feltételeit. Ugyanezt a véleményt
mondta el Gacsályi Gábor tiszteletes úr is. Felmerül a kérdés, hogy mi lesz a korábbi
állománnyal és a szakmai személyzettel. Erre a bizottsági ülésen sem kaptak konkrét
választ. Felvetıdhet még az a kérdés is, hogy az új fenntartó megkapja-e mőködéshez

szükséges feltételeket. Megjegyezte, hogy a katolikus püspöki kartól is hasonló
vélemény hangzott el, mint Bölcskei püspök úrtól.
Szólláth Tibor polgármester úr szerint az egyházi kijelentések tekintetében mindkét
képviselı úr feltételezésekbe bocsátkozik. Van egyfajta óvatosság, látható, hogy az
önkormányzatok egy része megpróbálja megtenni ezeket a lépéseket. Sajnos azonban
olyan egyházközségek is vesznek át feladatokat, amelyeknek semmiféle tapasztalatuk
nincs a mőködtetésben. Mi szerencsére nem ebben a helyzetben vagyunk.
Megjegyezte, hogy Oláh Miklós alpolgármesterként az elmúlt nyolc évben az itt
elmondottakat megvalósíthatta volna, a lehetısége meg volt rá.
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Látnunk kell, hogy ezt az intézményt bıvíteni, fejleszteni azon a területen nem lehet, a
szakmai munka meg nem felelésérıl pedig szó sincs. A konyha kérdésében a korábbi
döntésünk helyes volt. Ha késıbb a konyha visszaállításáról lesz szó, akkor nagy
valószínőséggel egy új konyhában kívánják a régi dolgozókat foglalkoztatni. A
városban három szociális létesítmény mőködik, ahol javarészt hajdúnánási embereket
foglalkoztatnak. Az átadás-átvétel kapcsán mindenképpen korrektül, körültekintıen
kell, fognak eljárni. Ez a feladat kötelezı feladat, ha átadásra kerül, és nem mőködik,
akkor ugyanebben a formában visszakerül az önkormányzathoz. Nyilván nem ez a cél.
Számunkra ez jelentıs megtakarítást jelenthet, de ez nem járhat az ellátási színvonal
csökkenésével. Fontos az is, hogy az ellátottak ebbıl a változásból ne érezzenek meg
semmit.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony elmondta, hogy minden változáshoz az
egyházkerület engedélyét kell kérni. Tájékoztatta a képviselıket arról, hogy az
engedéllyel rendelkeznek, ezt megkérték és meg is kapták, tehát a tárgyalásra
jogosultak.
Oláh Miklós képviselı úr továbbra is fenntartotta azt, hogy úgy, ahogyan a
Református Egyház pályázni fog egy új épületre az önkormányzat is megtehetné ezt.
Sajnos, hogy erre a szolgáltatásra szükség van.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr szerint itt más a helyzet, mint az oktatási
intézmények esetében, hiszen itt lényegében egy jól mőködı intézmény mőködésének
fenntartásáról van szó, hasonló vagy jobb körülmények között, de költség hatékonyan.
Ez a változtatási igény elsı oka. Véleménye szerint több választási lehetıség van, elsı
az, hogy nem csinálunk semmi, a másik az, hogy bıvítést végzünk, a harmadik az,
hogy a fekvıbeteg részt nem kötelezı mőködtetni, zárjuk be. Az utolsó lehetıség az,
hogy ahogyan az most elıttünk van, átadjuk a Református Egyház részére. E mellett a
lehetıség mellett a mőködés megmarad, nem válnak az emberek munkanélkülivé.
Török István képviselı úr szerint mindenkirıl gondoskodni kell. Véleménye szerint
az átszervezéseknél a személyi kérdésekkel van a fı gond. A bizottsági ülésen „nem”mel szavazott, de az itt elhangzottak meggyızték az ellenkezıjérıl.

Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatásul mondta el, hogy a Kjt. értelmében az
átadó és az átvevı munkáltató köteles írásban tájékoztatni a közalkalmazottat arról,
hogy az átadást követıen a közalkalmazott foglalkoztatását az átvevı biztosítja.
A közalkalmazott a tájékoztatás kézhezvételétıl számított 15 napon belül az átadó
munkáltatónak írásban nyilatkozik, hogy az átvevı munkáltatónál történı további
foglalkoztatásához hozzájárul-e. Ha a közalkalmazott az elıírt határidın belül nem
nyilatkozik, úgy kell tekinteni, mintha nem járulna hozzá a további foglalkoztatásához.
Ha a közalkalmazott az átvevı munkáltatónál történı további foglalkoztatásához nem
járul hozzá, az átadó munkáltató az átadás napjával köteles írásban értesíteni a
közalkalmazottat a közalkalmazotti jogviszony megszőnésérıl, valamint köteles a
közalkalmazott számára végkielégítést - határozott idejő jogviszony esetén
átlagkeresetet - megfizetni.
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Ezek után szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati javaslatának 1.) és 2.)
pontjairól külön-külön. A 2.) határozati javaslattal kapcsolatban módosításra javasolta,
hogy az átadás idıpontjaként a testület 2011. július l-jét fogadja el. Indokként a
normatíva lehívás szabályait jelölte meg.
A képviselı-testület a Szociális Gondozási Központ (4080 Hajdúnánás, Polgári u. 12.)
szakmai
vizsgálata,
valamint
gazdaságossági
vizsgálata
eredményének
megtárgyalására készült elıterjesztés határozati javaslatának 1.) pontját 10 igen
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület a Szociális Gondozási Központ (4080 Hajdúnánás, Polgári u. 12.)
szakmai
vizsgálata,
valamint
gazdaságossági
vizsgálata
eredményének
megtárgyalására készült elıterjesztés határozati javaslatának 2.) pontját - az elhangzott
módosítással együtt - 8 igen, 1 nem szavazattal (Oláh Miklós) és 1 tartózkodással
(Tóth Imre) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselı-testület az alábbi határozatokat
hozta:

116/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szociális
Gondozási Központ szakmai ellenırzésérıl szóló szakértıi vizsgálat,
valamint gazdaságossági vizsgálat eredményét megismerte, és azt
elfogadja.
Felelıs:
Határidı:

-

117/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a szakmai, valamint
gazdaságossági vizsgálat alapján megállapítja, hogy Hajdúnánás város
önkormányzati fenntartású Szociális Gondozási Központja a jelenlegi szervezeti
keretek között gazdaságosan nem tartható fenn, és úgy határoz, hogy a helyi
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és
(4) bekezdései, a 10. § (1) bekezdése, a 70. § (1) bekezdés b) pontja, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. §, és a
127/A. § alapján 2011. július 1-tıl kezdıdıen át kívánja szervezni a város
önkormányzati fenntartású szociális intézményét.
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A szakmaiság és gazdaságosság szempontjait figyelembe véve kinyilvánítja azon
szándékát, hogy a Szociális Gondozási Központ által nyújtott szociális
szolgáltatásokat a késıbbiekben a Hajdúnánási Református Egyházközség útján,
megállapodás alapján kívánja ellátni, és a 4080 Hajdúnánás, Polgári utca 12. szám
alatti ingatlant szociális feladatellátás céljára 2011. július 1-tıl a Református
Egyházközség használatába adja. Az esetleges átadást megelızıen a Szociális
Gondozási Központ alkalmazottait nyilatkoztatni kell arról, hogy kívánnak-e az új
fenntartóval munkaviszonyt létesíteni. A szociális szolgáltatások ellátottjait is
nyilatkoztatni kell az önkéntes átlépés lehetıségérıl.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánási Református
Egyházközséggel folytasson tárgyalásokat a Szociális Gondozási Központ által
ellátott szolgáltatások átadás-átvételére vonatkozóan, és a határozatban foglalt
javaslat figyelembe vételével gondoskodjon a döntés-elıkészítı munkák
végrehajtásáról, és tegyen javaslatot a szociális feladatok racionálisabb ellátása
érdekében szükséges döntések meghozatalára.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. április 30. - a tárgyalások folytatására, elıterjesztés készítésére

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
fogászati alapellátás Tedejen történı bevezetésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális
Bizottságok az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)

Szólláth Tibor polgármester úr jelezte, hogy Dr. Abafalvi Zsuzsa családi okok miatt
nem tud részt venni a testület ülésén. Tájékoztatta a képviselı-testületet a vállalkozás
elindításának feltételeirıl, amelynek egy része a doktornı rendelkezésére áll, a többit
az önkormányzatnak kellene biztosítani.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy a beruházás megvalósításához
írásban megkereste a Tedej Lakosságának Egészségügyi Ellátásáért Alapítványt. Az
alapítvány ígéretet tett arra, hogy jelentıs összegben hozzá fog járulni az eszközök
beszerzéséhez. Ezt figyelembe véve a határozati javaslat módosítására tett javaslatot,
mely szerint a második és harmadik bekezdés a következık szerint alakulna:
A képviselı-testület a fogászati alapellátásra Tedej telephelyként történı
mőködtetéséhez a körzet jelenlegi mőködtetıjével megállapodást köt.
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A képviselı-testület a Városi Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási Intézet részére
750 eFt keretösszeget biztosít az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tartaléka
terhére a fogászai rendeléshez szükséges kézi mőszerek, fogók beszerzéséhez.
A határidık vonatkozásában a megállapodás megkötésére és az értesítésre maradna a
2011. április 15.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Török István képviselı úr egyetértett azzal, hogy a kérelmet támogassuk, és nagyon
jónak tartotta azt, hogy megkerestük az alapítványt.
Tóth Imre képviselı úr szerint az elıterjesztés és a kérelem nincs teljesen
összhangban, de személyesen beszélt doktornıvel is és itt az ülésen is tisztázódtak a
kérdések, pl. az eszközállomány egy része doktornı rendelkezésére áll.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta még, hogy Tedejen most folyik az
átalakítás, amivel együtt kerül kialakításra a rendelı. Mivel az elıterjesztéssel
kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a fogászati alapellátás Tedejen történı bevezetésére készült
elıterjesztés határozati javaslatát - az elhangzott módosítással együtt - 10 igen
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

118/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte a
fogászati alapellátás Tedejen történı bevezetésére vonatkozó elıterjesztést és
támogatja annak 2011. június 1-tıl történı bevezetését.
A képviselı-testület a fogászati alapellátásra Tedej telephelyként történı
mőködtetéséhez a körzet jelenlegi mőködtetıjével megállapodást köt.

A képviselı-testület a Városi Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási Intézet
részére 750 eFt keretösszeget biztosít az önkormányzat 2011. évi
költségvetésének tartaléka terhére a fogászai rendeléshez szükséges kézi
mőszerek, fogók beszerzéséhez.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételérıl, mint a megállapodás megkötésérıl, valamint Dr. Abafalvi
Zsuzsa (4241 Bocskaikert, Németh L. u. 24.) értesítésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. április 15. - a megállapodás megkötésére, és az értesítésre
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Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

HUSZADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Tájékoztató a Hajdúnánási
Építı és Szolgáltató Kft. 2011. évre vonatkozó üzleti tervének bemutatásáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport; és az Egészségügyi
és Szociális Bizottságok az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadták a Pénzügyi és
Ügyrendi; és a Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés határozati javaslatával
kapcsolatban javaslatot tettek.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Török István képviselı úr, mint a Felügyelı Bizottság elnöke elmondta, hogy
meglátása szerint lesznek ebben az évben olyan negatív tényezık, amelyek az
eredményt csökkenteni fogják. Kiemelte a fürdı beruházással kapcsolatos költségeket,
valamint a lakosság fizetıképességének csökkenését. Végezetül a képviselıtestületnek elfogadásra javasolta a tervet.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony kérdését a Mártírok u. 14. szám alatti ingatlan
bérleti díjának visszafizetésével kapcsolatban tette fel.
Szoboszlai Zoltán ügyvezetı igazgató úr a kérdésre válaszolva elmondta, hogy
Mártírok u. 14. a megvásárolt MODE épülete, amellyel kapcsolatban a Kft. és az
önkormányzat is keresi a befektetıt, hasznosítót.
Szólláth Tibor polgármester úr az ingatlannal kapcsolatban elmondta, hogy több
érdeklıdı volt már, hétfın ismételten lesz ez újabb tárgyalása, és amennyiben

eredményes lesz a téma ismételten a testület elé fog kerülni. A maga részérıl minden
megtesz, hogy ebben az épületben munkahely jöjjön létre.
Török István képviselı úr meglátása szerint a Mártírok u. 14. szám alatti ingatlan
megvétele azért történt, hogy a városban segítsük a munkahelyteremtést. A megvétel
után gazdaságossági okokból kerül át a Kft-hez. Az is érthetı, hogy Kft. ügyvezetı
igazgatójának ezek után kötelessége a bérleti díj követelése, hiszen a lakosságra azt
nem terhelheti át. Véleménye szerint bárkitıl jöhet javaslat a hasznosításra, ez
mindenki felelıssége. Elmondta még, hogy a Kft. vezetése nagy gondot fordít a
költségtakarékosságra, hisz nem csekély a magán gépkocsi használat korlátozása.
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Szólláth Tibor polgármester úr ezek után összefoglalva az elhangzottakat javasolta,
hogy a testület fogadja el a tájékoztatót, illetve javasolja elfogadásra, hogy a
képviselı-testület az önkormányzati tulajdonú közüzem által szolgáltatott ivóvízért és
csatorna használatáért fizetendı díj megállapításáról szóló 32/2004. (VI. 30.)
Önkormányzati Rendeletben szabályozott ivóvíz és csatorna használati díj
vonatkozásában alapdíjat kíván bevezetni. Felkéri a polgármestert, hogy a rendelet
módosításáról szóló elıterjesztés elkészítésérıl gondoskodjon és azt a képviselıtestület 2011. április ülésére terjessze be. A módosítással kapcsolatban elhangzott még,
hogy miért nem most kerül arra sor. Nyilván azért, mert a rendelet módosítás
elıkészítéséhez több idıre van szükség.
Dombi György képviselı úr utalt a Városfejlesztési Bizottság azon javaslatára, mely
szerint az ügyvezetı igazgató részére határozzon meg a testület prémium feladatot és
annak mértékét.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy nincs ennek ellenére, de ez is csak
április hónapban fogalmazható meg. Korábban ez úgy volt, hogy a testület határozta
meg a célokat, a Felügyelı Bizottság értékelt és tett javaslatot a polgármester felé.
Török István képviselı úr véleménye szerint eredményesebb lenne, ha a
mérlegadatok elfogadása után határoznánk meg a prémiumot, a törvény szerint 2011.
május 31-ig. Korábban a Felügyelı Bizottság dolgozta ki a feladatokat, értékelte és tett
javaslatot.
Szólláth Tibor polgármester úr elıre is köszönettel vette a Felügyelı Bizottság
javaslatát.
Oláh Miklós képviselı úr szerint a Városfejlesztési Bizottság javaslata azt mondja,
hogy ez volt eddig. Most azt javasolta, hogy prémium feladatokat a tulajdonos hagyja
jóvá, és az kerüljön a testület elé, mint ahogyan az értékelés összegzése is.

Szólláth Tibor polgármester úr szerint a kettı nem zárja ki egymást, a Felügyelı
Bizottság javasol, a képviselı-testület elfogad. Ezek után szavazást rendelt el az
elıterjesztés határozati javaslatáról, valamint az általa korábban megfogalmazott
alapdíj bevezetésére vonatkozó javaslatról.
A képviselı-testület a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. 2011. évre vonatkozó
üzleti tervének bemutatásáról készült elıterjesztés határozati javaslat 10 igen
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. 2011. évre vonatkozó
üzleti tervének bemutatásáról készült elıterjesztés kapcsán azt a javaslatot, hogy az
önkormányzati tulajdonú közüzem által szolgáltatott ivóvízért és csatorna
használatáért fizetendı díj megállapításáról szóló 32/2004. (VI. 30.) Önkormányzati
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Rendeletben szabályozott ivóvíz és csatorna használati díj vonatkozásában alapdíjat
kíván bevezetni és felkéri a polgármestert, hogy a rendelet módosításáról szóló
elıterjesztés elkészítésérıl gondoskodjon és azt a képviselı-testület 2011. április
ülésére terjessze be 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Dombi György) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselı-testület az alábbi határozatokat
hozta:

119/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánási Építı
és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) 2011. évi üzleti
tervének bemutatásáról szóló tájékoztatót megismerte, s azt - figyelembe
véve a Felügyelı Bizottság javaslatát - elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésérıl a Kft. ügyvezetı
igazgatóját tájékoztassa.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. április 15.

120/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, meg
kívánja vizsgálni, hogy az önkormányzati tulajdonú közüzem által
szolgáltatott ivóvízért és csatorna használatáért fizetendı díj
megállapításáról szóló 32/2004. (VI. 30.) Önkormányzati Rendeletben

szabályozott ivóvíz és csatorna használati díj vonatkozásában az alapdíj
bevezetésének milyen lehetıségei vannak.
Felkéri a polgármestert, hogy a rendelet módosításáról szóló elıterjesztés
elkészítésérıl gondoskodjon és azt a képviselı-testület 2011. április ülésére
terjessze be.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. április 21. - elıterjesztés készítésére

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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HUSZONEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Tájékoztató a
Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2011. évre vonatkozó üzleti
tervének bemutatásáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport; az Egészségügyi és
Szociális; a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságok az elıterjesztés határozati javaslatát
elfogadták a Városfejlesztési Bizottság az elıterjesztés határozati javaslatával
kapcsolatban javaslatot tett.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés. A hozzászólások elıtt elmondta, hogy amirıl
beszéltünk a Szociális Gondozási Központ kapcsán, hogy a dolgozók
visszakerülhetnek a korábbi munkahelyükre, az jelentıs mértékben javíthatná a Kft.
eredményét.
Herter Gyula ügyvezetı igazgató úr szerint az étkeztetés bevételének ott kellene
maradni, de mivel a bevétel és a hozzá tartozó költségek is elkerülnek, így talán nem
olyan rosszul jönnek ki.
Török István képviselı úr szerint, ha a bevétel és a költség is kikerül, akkor nincs
eredmény. Véleménye szerint azonban egy elfogadható eredménynek lennie kell a
Kft-nek, attól függetlenül, hogy nonprofit szervezet.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony szerint a Kft. legyen eredményes, nyereséges és
fordítsa azt vissza a saját tevékenységére. A továbbiakban az ételhulladék értékesítés
bevételével kapcsolatban tette fel a kérdését, melyet nagy összegnek tart.

Herter Gyula ügyvezetı igazgató úr válaszában elmondta, hogy ez a szám akkor fog
„javulni, ha romlani fog”. Elmondta, hogy történtek a Kft-nél olyan változtatások,
amelyek abba az irányba mennek, hogy kevesebb legyen az ételhulladék, pl. a kiadott
kenyér mennyiség csökkentése, valamint az ételek szerkezetének változtatása.
Tóth Imre képviselı úr szerint ahány ház, annyi szokás, ahány szokás, annyi konyha,
fızéstechnika. Az elıterjesztésbıl azonban látható, hogy változatosabb az étrend,
jobbak az ételek, de van olyan is, aki azt mondja, hogy rosszabb lett, mint elıtte.
Véleménye szerint ez egy olyan kérdés, amelyben itt nem lehet igazságot tenni.
Herter Gyula ügyvezetı igazgató úr összefoglalójában elmondta, hogy a betervezett
bevételek nagy része ebben az évben nem fog teljesülni. A képviselı-testület
döntéseitıl függ, hogy a költségek csökkennek-e, illetve, hogy milyen változtatások
lesznek.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
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A képviselı-testület a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2011.
évre vonatkozó üzleti tervének bemutatásáról készült tájékoztató határozati javaslatát
9 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Dr. Kis Ágnes) elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:

121/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánási
Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Bocskai u.
6. szám) 2011. évi üzleti tervének bemutatásáról szóló tájékoztatót
megismerte, s azt - figyelemmel a Felügyelı Bizottság javaslatára elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésérıl a Kft. ügyvezetı
igazgatóját tájékoztassa.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. április 15.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

A szavazás után Szólláth Tibor polgármester úr emlékeztetett arra, hogy úgy, mint
az elızı napirendi pont kapcsán a prémium feladat kidolgozását a Felügyelı
Bizottságtól kéri a testület.

HUSZONKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés
értékteremtı közfoglalkoztatási program támogatásához nyújtott pályázat önrészének
biztosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr bevezetıjében elmondta, hogy a testület elıtt levı
elıterjesztés az elsı verzió, a mostani tudásunk szerint azonban már van egy harmadik
verzió is, mivel az ezzel kapcsolatos információk óráról-órára változtak. Kifejtve az
elhangzottakat elmondta, hogy az önkormányzat 12 millió Ft-ra pályázott, ami
8 órás közfoglalkoztatásra ad lehetıséget, amely faültetés, közterület gondozás. Ezek
a pályázatok úgy vannak kiírva, hogy ehhez anyag és eszközbeszerzésre is lehetıség
van. A napokban jött a hír, hogy ez a 12 millió Ft összeg változhat 42 millió Ft-ra, ami
75 fınek a 8 órás foglalkoztatását tenné lehetıvé, illetve 6,7 millió Ft-ért tudnánk
anyagot és eszközt beszerezni. Az önrész ebben az esetben 5 millió Ft lenne. Tegnap
jött egy újabb hír, amely szerint lenne még plusz keret 20 millió Ft összegben és ez
105 fı 8 órás foglalkoztatását tenné lehetıvé és nemcsak közterület gondozási
feladatokra, hanem intézmény felújításhoz is tudjuk szakmunkások jelentkezését kérni.
Ez nagyon jó lenne a nyári intézmény felújítások kapcsán.
462

Ezt az állapotot figyelembe véve 62 millió Ft lenne, amelyet pályázaton nyernénk, az
önrész 17 millió Ft lenne, de 10 millió Ft-ért eszközt és anyagot tudnánk vásárolni.
Ezek a számok nagyságrendileg magasak, de „csak” 7 millió Ft lenne az önrész.
Ezek után megkérte kirendeltségvezetı asszonyt, hogy a programról adjon
tájékoztatás.
Pappné Lelesz Gabriella kirendeltségvezetı asszony ezek után röviden beszélt a
támogatásról, a foglalkoztatás lehetıségeirıl, azokról, akik a programban részt
vehetnek, a jövedelmekrıl.
Szólláth Tibor polgármester úr kiemelte, hogy érdemi munkavégzésre keresünk
építıipari szakembereket, szakmunkásokat. A jövı hét péntekrıl már lehetıség van a
jelentkezésre. Jelentıs mértékben hozzájárul a városban a foglalkoztatáshoz az, hogy
105 fı részére 8 órás munkát tudunk biztosítani.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony megkérdezte, hogy hány hónapra
foglalkoztathatóak a munkavállalók.
Pappné Lelesz Gabriella kirendeltségvezetı asszony válaszában elmondta, hogy
4 és 9 hónapra foglalkoztathatóak a munkavállalók, mely több ütemben valósulhat
meg, így 2011. április 11-tıl, május 1-tıl, illetve június 1-tıl ezzel is alkalmazkodva
az elvégzendı feladatokhoz.
Török István képviselı úr hangot adott annak az elismerésének, hogy nagyon
egyetért a programban való részvétellel. Javasolta azonban, hogy egy felelıs személy
legyen megbízva a munka koordinálásával.

Tóth Imre képviselı úr nagyon örül annak, hogy ebben a programban részt veszünk,
de ez véleménye szerint csak egy pótcselekvés a legnagyobb problémát nem tudjuk
megoldani. A problémát csak felsıbb, kormányzati szinten lehetne megoldani. A
beígért 1 millió munkahelybıl idısarányosan 200 ezernek már meg kellett volna
valósulni, de az sincs meg. A lehetıségekkel a helyi problémákon tudunk javítani, de
nem ez a megoldás.
Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalójában megállapította, hogy a testület
támogatja a nagyobb összegő pályázati lehetıségét, amely azt jelenti, hogy
62.323.632.- Ft a támogatási összeg, 17.430.243.- Ft önrész, amibıl 10.032.900.- Ft
anyagra és eszközre beszerezhetı. Ezek után szavazást rendelt el a határozati
javaslatról, kiegészítve az elhangzott számadatokkal.
A képviselı-testület az értékteremtı közfoglalkoztatási program támogatásához
nyújtott pályázat önrészének biztosítására készült elıterjesztés határozati javaslatát
- az ismertetett számadatokkal kiegészítve - 10 igen szavazattal (egyhangúlag)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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122/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete elhatározza, hogy a
megyei
kormányhivatal
munkaügyi
szakigazgatási
szervei
a
közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.)
Kormányrendelet
alapján
meghirdetett
hosszabb
idıtartamú
közfoglalkoztatás keretében, értékteremtı közfoglalkoztatási program
2011. évi támogatására kiírt pályázata keretében a 62.323.632.- Ft
támogatási összeghez 17.430.243,- Ft önrészt biztosít az önkormányzat
2011. évi tartaléka terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl
gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. december 31.- a projekt megvalósítására

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

HUSZONHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Tájékoztató a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Hajdúnánási
Kirendeltségének 2010. évi munkájáról

Elıadó: Szólláth Tibor polgármester (a kirendeltség vezetıjének tájékoztatója alapján)
A tájékoztatót tárgyaló Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport; Egészségügyi és
Szociális; Pénzügyi és Ügyrendi; és a Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés
határozati javaslatát elfogadták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy Pappné Lelesz Gabriella
kirendeltségvezetı asszonynak van-e szóbeli kiegészítése.
Pappné Lelesz Gabriella kirendeltségvezetı asszony szóbeli kiegészítésében a
pályázati lehetıségekrıl és azok feltételeirıl, benyújtási határidıirıl adott rövid
tájékoztatót.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
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Török István képviselı úr a tájékoztatóval kapcsolatban megállapította, hogy igen
terjedelmes, de teljes részletességgel képet mutat a megye és a város helyzetérıl.
Javasolta, hogy kirendeltségvezetı asszonyt a testület részesítse dicséretben a
segítıkész munkájáért. Elmondta még, hogy mint a Hajdú-Bihar Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is nagyra értékeli és elismeri kirendeltségvezetı
asszony munkáját.
Mivel a tájékoztatóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr elismerését fejezte ki kirendeltségvezetı asszony és
munkatársai felé és szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központ Hajdúnánási Kirendeltségének 2010. évi munkájáról készített tájékoztató
határozati javaslatát - az elismerés kifejezésével együtt - 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

123/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Hajdúnánási
Kirendeltségének 2010. évi munkájáról készített tájékoztatóját megismerte
és azt tudomásul veszi.
A képviselı-testület köszönetét fejezi a Munkaügyi Központ Hajdúnánási
Kirendeltsége vezetıjének és munkatársainak az önkormányzat felé nyújtott
segítıkész munkájukért.

Felkéri a polgármestert, hogy a Munkaügyi Központ Hajdúnánási
Kirendeltségét a határozatban foglaltakról értesítse.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. április 15.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

HUSZONNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régióhoz történı csatlakozásra
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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Az elıterjesztést tárgyaló Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport; Egészségügyi és
Szociális; és a Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés határozati javaslatát
elfogadták, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nem foglalt állást.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy ezen a
szervezeti csatornán keresztül egy elnyert 10 millió Ft-os pályázatunk. Ez ugyan nem
munkahelyteremtés, de egy olyan forrás, amellyel a város gazdagodik. Bízik abban,
hogy az ezzel kapcsolatos anyag 2011. ıszén láthatóvá válik a város tekintetében.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Tóth Imre képviselı úr megkérdezte, hogy az önkormányzat általános tartaléka
hogyan áll, mert a mai ülésen is sok összeg került ennek a terhére biztosításra.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, hogy a tartalék pótlásáról
gondoskodni kell, amelyet a 2011. április havi ülésre meg is fog tenni.
Ezek után szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régióhoz történı
csatlakozásra készül elıterjesztés határozati javaslatát 6 igen szavazattal,
4 tartózkodással (Dr. Kis Ágnes, Oláh Miklós, Tóth Imre, Török István) elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:

124/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete elhatározza a
Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió egyesülethez (székhelye:
4024 Debrecen, Piac u. 20., egyesület elnöke: Halász János) történı
csatlakozását.
A képviselı-testület település lakosságszámához igazodóan a 2011. évi
494.503,- Ft összegő tagsági díjat az önkormányzat 2011. évi
költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a belépéshez szükséges
intézkedések megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. április 15.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
466

HUSZONÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés
„Fenntarthatóbb életmód és fogyasztási lehetıségeket népszerősítı, terjedésüket
elısegítı mintaprojektek” címő pályázati konstrukció keretében támogatható
tevékenységek
közül
a
„HÁZI
KOMPOSZTÁLÁST
NÉPSZERŐSÍTİ
MINTAPROJEKT” elnevezéső pályázat benyújtására (KEOP-/6.2.0/A/09-11)
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Városfejlesztési Bizottság az elıterjesztés határozati
javaslatát elfogadta, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az elıterjesztés határozati
javaslatának tárgyában nem foglalt állást.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a zöld
hulladék csökkentése fontos feladat és a komposztálás elterjesztése ezt segítené.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr szerint, ha a szemétszállítást szeretnénk
megreformálni, akkor ezzel a lehetıséggel élnünk kell.
Buczkó József képviselı úr egyetértett alpolgármester úrral abban, hogy ezzel is
csökkentenénk a szemétszállítás költségét. Tudomása szerint a lakosság részérıl is
pozitív volt a fogadtatás.
Tóth Imre képviselı úr szerint is egy ilyen lehetıséget meg kell ragadni. Ez alkalmas
arra, hogy egy környezettudatos gondolkodásmódot, életstílust kialakítsunk, illetve

továbbvigyünk. Végezetül javasolta, hogy az önkormányzat is jelöljön ki egy olyan
területet, ahova a lakosság azon része, aki nem tudja másképp megoldani kiszállítsa a
zöldhulladékot és ott feldolgozásra kerüljön.
Török István képviselı úr javasolta polgármester úr felé, hogy a Hajdúsági
Hulladékgazdálkodási Kft-vel a díjtételekrıl való tárgyalás során használja azt fel,
hogy a zöldhulladék összegyőjtése kapcsán kevesebb hulladékot kell elszállítaniuk és
ez kerüljön érvényesítésre az árban is. Felhívta a figyelmet a tárolóedények
meghatározott célra való felhasználására.
Dombi György képviselı úr megjegyezte, hogy a pályázathoz való csatlakozás
hajdúböszörményi Zöld Kör kezdeményezésére jött létre. 2010. december hónapban a
Kör meghívására elıadáson vett részt, ahol a hallottak alapján pozitív a véleménye. A
komposztálás során keletkezett anyagot a kiskertekben fel lehet használni, illetve
értékesíteni is lehet. Elmondta még, hogy jártak a hulladéklerakó telepen is, ahol
elmondták, hogy a Hajdúnánásról érkezett hulladék 30 %-ban zöldhulladékok
tartalmaz. Tudomása szerint a HÉPSZOLG Kft. is rendelkezik egy zöldhulladék
feldolgozó géppel.
467

(Az ülésrıl Tóth Imre képviselı úr kiment, így a testület 9 fıvel folytatta tovább a
munkáját.)
Oláh Miklós képviselı úr egyetértett az elıtte hozzászólókkal, a maga részérıl is
támogatja ezt a kezdeményezést. Ez a tevékenység csak akarat és hozzáállás kérdése, a
technikai rész nem túl bonyolult, de ha van szaktanácsadás, azt ki kell használni.
Javasolta, hogy polgármester úr keresse meg a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft-t
az önrész biztosítása érdekében. Felhívta azonban a figyelmet, hogy az intézmények a
most érvényben levı jogszabályok alapján nem folytathatnak ilyen tevékenységet,
illetve az önkormányzat sem jelölhet ki ilyen területet, mert komoly feltételei vannak.
A HÉPSZOLG Kft. által vásárolt feldolgozó gép pedig csak a saját cégén belüli
- temetı, fürdı - zöldhulladék komposztálását oldhatja csak meg.
Török István képviselı úr elmondta, hogy a HÉPSZOLG Kft. 1,5 millió Ft-ért
vásárolta meg a feldolgozó gépet. Véleménye szerint a Kft-nek tárgyalásokat kell
folytatni a hulladékszállító céggel arra vonatkozóan, hogy a zöldhulladékot helyben
összepréseli és ennek a költségeit térítsék meg.
Szólláth Tibor polgármester úr javasolta, hogy a HÉPSZOLG Kft. Felügyelı
Bizottsága tárgyalja az itt felvetetteket, ha lesz érdemi javaslat, akkor azt a Hajdúsági
Hulladékgazdálkodási Kft. felé közvetíteni fogja. Ezek után szavazást rendelt el azzal
a módosítással, hogy az önrész biztosítása ne a 2011. évi költségvetés tartalékának
terhére, hanem az önkormányzat elkülönített lakásalapjának terhére történjen, mivel
uniós pályázatról van szó és ehhez ez a forrás figyelembe vehetı.

A képviselı-testület a „Fenntarthatóbb életmód és fogyasztási lehetıségeket
népszerősítı, terjedésüket elısegítı mintaprojektek” címő pályázati konstrukció
keretében támogatható tevékenységek közül a „HÁZI KOMPOSZTÁLÁST
NÉPSZERŐSÍTİ MINTAPROJEKT” elnevezéső pályázat benyújtására (KEOP/6.2.0/A/09-11) készült elıterjesztés határozati javaslatát - az elhangzott módosítással
együtt - 9 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

125/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot kíván
benyújtani a „Fenntarthatóbb életmód és fogyasztási lehetıségeket
népszerősítı, terjedésüket elısegítı mintaprojektek” elnevezéső pályázati
kiírás keretében választható „Házi és közösségi komposztálást népszerősítı
mintaprojekt” címő KEOP-/6.2.0/A/09-11 pályázatra 10.000.000,-Ft
erejéig.
A képviselı-testület a pályázathoz szükséges önrész összegét
526.316,- Ft-ot az önkormányzat elkülönített lakásalapjának terhére
biztosítja.
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Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidıre történı benyújtásához
szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. április 30.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
(Az ülésre Tóth Imre képviselı úr visszaérkezett, így a testület 10 fıvel folytatta tovább a
munkáját.)

HUSZONHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Városi
Sporttelep infrastruktúrájának felújítására vonatkozó pályázat benyújtására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr a mai napon kiosztott elıterjesztéssel kapcsolatban
elmondta, hogy múlt héten jutott tudomásunkra ez a lehetıség, a mai napra készült el,
a beadási határidı a holnapi nap.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.

Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy az elbírálási határidı
mikorra várható és mikor terhel bennünket ez az önrész.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy ez év április végén várható a döntés,
november lesz a szerzıdéskötés, és 2012. június végéig kell befejezni a pályázatot. Ha
fejleszteni akarunk, és pályázni akarunk, akkor önrészt kell biztosítanunk. Ennek a
lehetıségét meg fogjuk találni.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a Városi Sporttelep infrastruktúrájának felújítására vonatkozó
pályázat benyújtására készült elıterjesztés határozati javaslatát 7 igen, 2 nem
szavazattal (Dr. Kis Ágnes, Oláh Miklós) és 1 tartózkodással (Tóth Imre) elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
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126/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot kíván
benyújtani Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez
kapcsolódó
központosított
elıirányzatból
származó
támogatás
igénybevételének részletes feltételeirıl szóló 7/2011. (III. 9.) számú
BM rendelet 3. pontjában foglalt „Iskolai és utánpótlás sport
infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” elnevezéső pályázati kiírásra
20.000.000,- Ft támogatási összeg erejéig.
A pályázat összköltségvetése 25.217.000,- Ft, melybıl a pályázathoz
biztosítandó önrész összegét, azaz 5.000.000,- Ft-ot a képviselı-testület a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat a 2011. évi költségvetés tartalékának
terhére biztosítja.
2.) Tekintettel arra, hogy a pályázat becsült költségvetésének összege
25.217.000,- Ft, a képviselı-testület a pályázatba kötelezıen biztosítandó
önrész összege felett további 300.000,- Ft keretösszeget az önkormányzat
2011. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidıre történı benyújtásához
szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. április 01.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

HUSZONHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúnánás Városi Rendırkapitányság és a Hajdúnánási Polgárır Egyesület
üzemanyagköltségének támogatására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az elıterjesztés határozati
javaslatát módosítással fogadta el.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr javasolta, hogy ne havi bontásban, hanem
keretösszegben történjen a megállapítás, és havonta történjen a kártyára való utalás.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
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Dombi György képviselı úr kérte a képviselı-társait, hogy támogassák a határozati
javaslatot, illetve tudomása szerint mind a Rendırség, mind a Polgárır Egyesület
köszönettel veszi ezt a lehetıséget.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati
javaslatáról, figyelembe véve az elhangzott módosítást is.
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Rendırkapitányság és a Hajdúnánási
Polgárır Egyesület üzemanyagköltségének támogatására készült elıterjesztés
határozati javaslatát - az elhangzott módosítással együtt - 9 igen szavazattal,
1 tartózkodással (Oláh Miklós) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

127/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közbiztonság helyi
feltételeinek javítása, a bőnmegelızés hatékonyabbá tétele érdekében úgy
határoz, hogy 2011. április 15. napjától 2011. december 31. napjáig a
Hajdúnánás Városi Rendırkapitányság (4080 Hajdúnánás, Bocskai u.
26-28. szám) részére 425.000,- Ft (havi 50.000,- Ft); a Hajdúnánási

Polgárır Egyesület (4080 Hajdúnánás, Nefelejcs u. 3. szám) részére
212.500,- Ft (havi 25.000,- Ft) keretösszegig üzemanyagkártyát biztosít.
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatottak értesítésérıl és a támogatási
megállapodások megkötésérıl, továbbá a szükséges intézkedések
megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. április 08.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

HUSZONNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Pianó Feast Management Kht. „v. a.” (4700 Mátészalka, Erkel F. út 19/b.)
végelszámolójának kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; és a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottságok az elıterjesztés határozati javaslatának „A” változatát fogadták el.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
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Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati
javaslatának „A” pontjáról.
A képviselı-testület a Pianó Feast Management Kht. „v. a.” (4700 Mátészalka, Erkel
F. út 19/b.) végelszámolójának kérelméhez készült elıterjesztés határozati javaslatának
„A” változatát 10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:

128/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerve Pénzes
Ottó, a Piano Feast Management Kht. „v. a.” (4700 Mátészalka, Erkel F. út
19/b.) végelszámolójának kérelmét úgy határoz, hogy a Kht.
végelszámolását követıen a társaság felosztható vagyonából a Hajdúnánás
Városi Önkormányzatot megilletı részre, azaz a 202.900,- Ft-ra igényt tart,
ezért azt a Zongora Ünnepe Keleten Alapítvány részére nem ajánlja fel.

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2011. április 08.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

HUSZONKILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés
Kozák Krisztián 4085 Hajdúnánás-Tedej, Hámán Kató u. 12. szám alatti lakos
kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr javasolta, hogy a képviselı-testület vegye le a
napirendi pontot a megtárgyalandók közül, mivel a kérelmezı kevesebb összegre
gondolt, illetve a terület nem kívánja bérbe venni.
A képviselı-testület Kozák Krisztián 4085 Hajdúnánás-Tedej, Hámán Kató u. 12.
szám alatti lakos kérelméhez készült elıterjesztés levételét a megtárgyalandó napirendi
pontok közül 10 igen szavazattal (egyhangúlag) - az elhangzott indokok alapján elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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129/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte Kozák
Krisztián 4085 Hajdúnánás-Tedej, Hámán Kató u. 12. szám alatti lakos
kérelmét, illetve a kérelmezı 2011. március 31-én tett szóbeli nyilatkozatát,
ezért az elıterjesztést levette a megtárgyalandó napirendi pontok közül.
Felelıs:
Határidı: -

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

HARMINCADIK
NAPIRENDI
PONT
TÁRGYALÁSA:
Elıterjesztés
önkormányzati tulajdonban lévı nem lakás céljára szolgáló helyiség további
hasznosítására, valamint a 42/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; és a Városfejlesztési Bizottságok az
elıterjesztés határozati javaslatának I. és II. pontjait elfogadták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati
javaslatának I., majd II. pontjáról.
A képviselı-testület az önkormányzati tulajdonban lévı nem lakás céljára szolgáló
helyiség további hasznosítására, valamint a 42/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi
Határozat módosítására készült elıterjesztés határozati javaslatának I. pontját 10 igen
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület az önkormányzati tulajdonban lévı nem lakás céljára szolgáló
helyiség további hasznosítására, valamint a 42/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi
Határozat módosítására készült elıterjesztés határozati javaslatának II. pontját 10 igen
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
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A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselı-testület az alábbi határozatokat
hozta:

130/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati vagyonról és
az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször módosított 21/2005.
(V. 25.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására
megalkotott, többször módosított 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet 10. § (3)
bekezdésében, illetıleg az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek
bérbeadásának szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet
módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott, többször módosított
24/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet 41. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak
alapján az önkormányzat tulajdonát képezı, Hajdúnánás, Dorogi u. 3. szám alatti,
15 m2 alapterülető, 3. számú garázst pályázati eljárás keretében történı bérbeadás
útján kívánja hasznosítani 5 éves határozott idıtartamra.
A kiinduló licitár vonatkozásában a Dorogi u. 3. szám alatti 2. számú garázsra
megszabott, 262/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozatban a
gépjármőtárolás céljára használt garázs bérleti díjként meghatározott 250,- Ft/m2/hó +
ÁFA összeg érvényes.

A pályázati felhívást rövidített formában a Hajdúnánási Újság legalább három egymást
követı számában és az önkormányzat honlapján folyamatosan kell közzétenni.
A pályázat legutolsó megjelenési idıpontjától a pályázat benyújtására legalább
15 napnak kell rendelkezésre állnia.
Felkéri a polgármestert, hogy a bérbeadásnak az önkormányzati vagyonról és az arról
való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször módosított 21/2005. (V. 25.)
Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására
megalkotott, többször módosított 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendeletben
foglaltak szerinti lebonyolításáról gondoskodjon, illetıleg felhatalmazza a bérleti
szerzıdés megkötésére.

Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2011. április 15. - a pályázat kiírására és folyamatosan
2011. május 31. - a szerzıdés megkötésére
2011. július 31. - az elıterjesztés elkészítésére (szükség szerint)
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131/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 4080 Hajdúnánás,
Dorogi u. 3. szám alatt található 2. számú garázs vonatkozásában hozott
42/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
 „A kiinduló licitár vonatkozásában az 57/2008. (II. 14.) számú Képviselıtestületi Határozatban a gépjármőtárolás céljára használt garázs bérleti díjként
meghatározott 500,- Ft/m2/hó + ÁFA összeg érvényes” szövegrészt
 „A kiinduló licitár vonatkozásában a 262/2008. (VI. 30.) számú Képviselıtestületi Határozatban a gépjármőtárolás céljára használt garázs bérleti díjként
meghatározott 250,- Ft/m2/hó + ÁFA összeg érvényes.” szövegrészre
módosítja.
A 42/2011. (I. 17.) számú Képviselı-testületi Határozat egyéb rendelkezései
változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felkéri a polgármestert, hogy a módosításoknak megfelelıen gondoskodjon a
határozat végrehajtásáról.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: folyamatos
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

A továbbiakban Szólláth Tibor polgármester úr megadta a lehetıséget a
képviselıknek kérdések feltevésére.
Buczkó József képviselı úr a vízvezetékcserével kapcsolatos földmunkák végzésével
kapcsolatban tette fel kérdését, lesz-e tereprendezés.
Kissné Barta Piroska irodavezetı asszony a kérdésre válaszolva elmondta, hogy
2011. március 15-tıl kezdıdıen folytatódik ez a munka, melyet 2011. április 10-ig
elvégeznek. Ebben benne foglaltatik a tőzcsapok elfagyásával kapcsolatos javítás, a
tereprendezés és kisebb javítások. Ezeket a munkákat valószínőleg minél elıbb elvégzi
a kivitelezı, mert már a kötbér terhére dolgoznak.
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Tóth Imre képviselı úr a Dorogi u. és Attila u. keresztezıdésének úthibáira hívta fel
a figyelmet, illetve az artézi kút kifolyójának cseréjét javasolta rozsdamentes fémre,
valamint az erıdfalról a koszorúk eltávolítását kérte.
Szólláth Tibor polgármester úr jelezte, hogy a jelzett útszakasz hibáinak kijavítására
a jövıben sor kerül, illetve tájékoztatta a jelenlevıket, hogy a balmazújvárosi M 35-ös
összekötı útszakasz javításának megoldására államtitkári segítséget is kért.
Török István képviselı úr a 2011. április 6-án tartandó regionális rendezvényre hívta
fel a képviselık figyelmet, melynek témája a versenyképes szakképzés és gazdaság.
Szólláth Tibor polgármester úr a rendezvénnyel kapcsolatban a jelenlegi 6. és 7.
osztályos tanulók és osztályfınökök figyelmét hívta fel a továbbtanulás
szempontjából.
Kovács Zsolt képviselı úr a közterület felügyelık segítségét kérte, mivel a jó idı
beálltával egyre több gyerek használja a játszóteret, és ezzel egy idıben teszik ezt a
kutyatulajdonosok is.

Szólláth Tibor polgármester úr ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy a tiltó táblák
kihelyezésérıl gondoskodunk, illetve a közterület felügyelık is fognak ellenırzéseket
tartani.
Dombi György képviselı úr hozzászólása is a vízvezetékcserére vonatkozott, amely
szerint a Magyar utcán is több kapubejárónál vannak hiányosságok. A továbbiakban
felhívta a városlakók figyelmét arra, hogy a város közvilágítását nem az E-ON,
üzemelteti, hanem a MEZEI-VILL Kft. Éppen ezért, ha valamilyen hibát, hiányosságot
tapasztalnak azt a Polgármesteri Hivatal információjánál jelenthetik be.

Mivel több napirendi pont nem volt, Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte a
megjelenést, a végzett munkát, a képviselı-testület nyilvános ülését du. 21,20 órakor
bezárta és zárt ülést rendelt el.

kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
aljegyzı

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

