Határozatok – 2012.08.30.
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 137/2012. (VIII.30.) önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ady Endre Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatát jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az intézmény vezetőjét tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Beke Imre polgármester
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 138/2012.(VIII.30.) önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 80/2012.(IV.26.) önkormányzati. számú határozattal elfogadott Ady Endre Általános
Művelődési Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
I. Az alapító okiratból törlésre kerül:
1. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolásból „a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezés szempontjából részjogkörű” szövegrész.
2. Az intézménynél felvehető maximális tanulólétszámánál a „kollégiumi
szó.
3. Az intézmény típusaként a Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek Szakiskolája és Kollégiuma elnevezésből a „Kollégium” szó.
4. A feladatellátást szolgáló vagyonból a „4181Nádudvar, Fő út 143.sz.alatti 1/1 hrsz-ú 360 m2 területű ingatlan és felépítményei”
szövegrész.
II. Az alapító okiratban módosul:
A feladatellátást szolgáló vagyonnál az 1 hrsz.-ú,1/1 hrsz-úra, az 1300 m2 360 m2-re módosul.
Telephely, feladat ellátási helyre módosul.
Házszám 139-141 számról 143 számra módosul.

III. Az Ady Endre Általános Művelődési Központ alapító okiratát egységes szerkezetbe foglalva jelen határozat 1.sz. melléklete szerint
állapítja meg.
Az új alapító okirat 2012. szeptember 01-én lép hatályba, mellyel
egyidejűleg az intézmény alapító okiratát szabályozó 80/2012. (IV.26.)
önkormányzati számú határozat hatályát veszti.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosított egységes szerkezetben elfogadott alapító okiratot a MÁK. Hajdú-Bihar megyei
Igazgatósága részére a jogszabályban előirt határidőn belül továbbítsa.
Utasítja a képviselő-testület a polgármestert, hogy az alapító okiratban foglaltak maradéktalanul érvényesüljenek.
A képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az intézmény SZMSZ-ét az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően dolgozza
át.
Határidő:
folyamatos
Felelős:
Beke Imre polgármester
Vincze András jegyző
Dr. Takácsné Baranyai Etelka intézményvezető
1.sz. melléklet az 138/2012. (VIII.30.) önkormányzati számú határozathoz:
ALAPÍTÓ OKIRAT

(egységes szerkezetben)

Az intézmény neve:

Ady Endre Általános Művelődési Központ

Az intézmény rövid neve:

Ady Endre ÁMK

Székhelye:

4181 Nádudvar, Ady tér 10. sz.

Intézmény jogelődjének
neve

Ady Endre Általános Művelődési Központ

Intézmény jogelődjének

4181 Nádudvar, Ady tér 10. sz.

székhelye
Intézmény adószáma:
Intézmény
bankszámlaszáma:
Jogszabályban
meghatározott közfeladat:

16733314-2-09
11738149-1673314

OM azonosítója:

038276

Szakágazat szerinti
besorolása:

932900 máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás
szabadidős tevékenység

Közoktatási feladatok
Közművelődési feladatok
Közgyűjteményi feladatok

853100 Általános középfokú oktatás
853200 Szakmai középfokú oktatás
854 100 Felsőszintű nem felsőfokú oktatás
856 000 Oktatást kiegészítő tevékenység
910 100 Könyvtári, levéltári tevékenység
Szakmai alaptevékenység
2012.01.01-től:

853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10.
évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű
szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam)
-testi, érzékszervi, enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos
értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autista, több
fogyatékosság
együttes
előfordulása
esetén
halmozottan fogyatékos a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető
tartós
és
súlyos
rendellenességével küzd
-a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra vissza nem vezethető tartós és
súlyos rendellenességével küzd
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai

elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon
OKJ: 31 215 02 Népi kézműves - elágazások:
0 1 0 0 21 01 Kosárfonó
0 0 1 0 31 01 Csipkekészítő
0 0 1 0 31 02 Fajátékkészítő
0 0 1 0 31 03 Faműves
0 0 1 0 31 04 Fazekas
0 0 1 0 31 05 Gyékény-, szalma- és
csuhéjtárgykészítő
0 0 1 0 31 06 Kézi és gépi hímző
0 0 1 0 31 07 Kosárfonó és fonottbútor-készítő
0 0 1 0 31 08 Szőnyegszövő
0 0 1 0 31 09 Takács
0 0 1 0 31 10 Nemezkészítő
0 0 1 0 31 11 Népi bőrműves
OKJ: 54 211 18 Zománcműves
OKJ: 33 523 01 Számítógép-szerelő, karbantartó
OKJ: 31 812 01 Panziós, falusi vendéglátó
elágazásai:
0 1 0 0 31 01 Mezőgazdasági gazdaasszony
0 1 0 0 21 01 Szállodai szobaasszony
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés
megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai elméleti oktatása a szakképzési
évfolyamokon
-testi, érzékszervi, enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos
értelmi fogyatékos,
beszédfogyatékos, autista,
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető
tartós
és
súlyos
rendellenességével küzd
-a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra vissza nem vezethető tartós és

súlyos rendellenességével küzd

853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon
OKJ: 31 215 02 Népi kézműves - elágazások:
0 1 0 0 21 01 Kosárfonó
0 0 1 0 31 01 Csipkekészítő
0 0 1 0 31 02 Fajátékkészítő
0 0 1 0 31 03 Faműves
0 0 1 0 31 04 Fazekas
0 0 1 0 31 05 Gyékény-, szalma- és
csuhéjtárgykészítő
0 0 1 0 31 06 Kézi és gépi hímző
0 0 1 0 31 07 Kosárfonó és fonottbútorkészítő
0 0 1 0 31 08 Szőnyegszövő
0 0 1 0 31 09 Takács
0 0 1 0 31 10 Nemezkészítő
0 0 1 0 31 11 Népi bőrműves
OKJ: 54 211 18 Zománcműves
OKJ: 33 523 01 Számítógép-szerelő, karbantartó
OKJ: 31 812 01 Panziós, falusi vendéglátó
elágazásai: 0 1 0 0 31 01 Mezőgazdasági
gazdaasszony
0 1 0 0 21 01 Szállodai
szobaasszony
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés
megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési
évfolyamokon
-testi, érzékszervi, enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos
értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autista, több

fogyatékosság
együttes
előfordulása
esetén
halmozottan fogyatékos a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető
tartós
és
súlyos
rendellenességével küzd
-a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra vissza nem vezethető tartós és
súlyos rendellenességével küzd
855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő
tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő
sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi,
externátusi nevelése
-testi, érzékszervi, enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos
értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autista, több
fogyatékosság
együttes
előfordulása
esetén
halmozottan fogyatékos a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető
tartós
és
súlyos
rendellenességével küzd
-a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra vissza nem vezethető tartós és
súlyos rendellenességével küzd
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910123 Könyvtári szolgáltatások
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek
működtetése
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksporttevékenység és támogatása
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
812000 Takarítás

Szabad kapacitás terhére
végzett nem
haszonszerzési célú
tevékenység
2012.01.01-től:

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai
elméleti felnőttoktatás
A fent felsorolt OKJ-s szakmás képzése, továbbá:
-Népi játék és kismesterségek oktatója- a tevékenységi
kör megjelölésével OKJ 31215020001
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai
gyakorlati felnőttoktatás
A fent felsorolt OKJ-s szakmák képzése
932919 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási
tevékenység
551000 Szállodai szolgáltatás
855 932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
-Népi játék és kismesterségek oktatója- a tevékenységi
kör megjelölésével OKJ 31215020001
855 931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
680002
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Technikai szakfeladatok
(nem kötelező tartalom)
Az 56/2011.(XII.31)NGM
rendelet 5/2012.(III.1.)NGM

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési
szerveikkel

rendelettel módosítva
1.§.4.bek.(d) pontja
Működési köre:

Nádudvar város közigazgatási területe, Észak-alföldi régió
területe

Alapító neve, címe:

Nádudvar Város Önkormányzata
Nádudvar, Fő út 119. sz.

Fenntartó neve, címe:

Az alapítás éve: 1992
Nádudvar Város Önkormányzata
Nádudvar, Fő út 119. sz.
Adószáma: 15728733-2-09
Statisztikai jelzőszáma: 15728733-8411-321-09

Irányító szerv neve,
székhelye:

Nádudvar Város Önkormányzatának képviselő-testülete
Nádudvar, Fő út 119. sz.

Gazdálkodási jogkör
szerinti besorolása:

Közszolgáltatást biztosító, önállóan működő, közintézmény.
Gazdálkodási feladatait Nádudvar Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának Közgazdasági és Pénzügyi
Irodája látja el.

Az intézményvezető
kinevezésének rendje:

Nyilvános pályázat alapján Nádudvar Város
Önkormányzatának képviselő-testülete határozott időre – 5
évre – bízza meg a vezetői feladatok ellátásával.

A foglalkoztatottakra
vonatkozó foglalkozási
jogviszony:

Az intézmény alkalmazottainak foglalkoztatására a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény alapján kerül sor.

Vállalkozási tevékenység:

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Feladat ellátási helyek:

4181 Nádudvar, Kossuth u. 7. sz.

4181 Nádudvar, Fő út 143 sz.
Típusa:

Többcélú intézmény:
- Általános művelődési központ
Intézményegységek:
Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek
Szakiskolája
Közművelődési egység
Városi Könyvtár

Az intézménybe felvehető
maximális tanulólétszám:

Szakiskola:
- 9-10. évfolyam 70 fő (1-1 osztály)
- szakképző évfolyamok: 180 fő
(szakmánként egy csoport)
férőhelyek száma: 50 fő
Szakiskola: 2+2 évfolyam
-2 évfolyam általános műveltséget megalapozó és
szakmai előkészítő,
-2 évfolyam szakmai képzés

Évfolyamok száma:

A feladatellátást szolgáló
vagyon:

4181 Nádudvar, Ady tér 10. sz. alatti 2862/5 hrsz.-ú,
11882 m2 területű ingatlan és felépítményei
4181 Nádudvar, Kossuth u. 7. sz. alatti 2855/1 hrsz.-ú,
2405 m2 területű ingatlan és felépítménye
Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára,
értékét a mindenkori mérleg tartalmazza.

A vagyon feletti
rendelkezés joga:

Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti
rendelkezés jogára Nádudvar Város Önkormányzatának
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
rendelet az irányadó.

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2012.(VIII.30.) önkormányzati számú határozata

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 82/2012.(IV.26.) önkormányzati számú határozattal elfogadott Kövy Sándor
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát a következők szerint:
I. Az alapító okiratból törlésre kerül:
1.Gazdálkodási jogkör szerinti besorolásból „a költségvetési
előirányzatok feletti rendelkezés szempontjából részjogkörű”
szövegrész
2. A feladatellátást szolgáló vagyonból a 4181 Nádudvar, Petőfi u. 11.sz.
alatti 3273 hrsz.-ú, 4191 m2 területű ingatlan és felépítményei
3. Telephelyből a 4181 Nádudvar, Tolbuhin u. 1. sz.
4. A feladatellátást szolgáló vagyonból a 4181 Nádudvar, Tolbuhin u. 1. sz. alatti 3239 hrsz.-ú, 3396 m2 területű ingatlan és felépítménye
II. Az alapító okiratban módosul:
1. Az intézmény rövid neve: KÖVY-AMI-PSZ- ről Kövy Sándor Általános Iskola AMI és PSZ- re
2. Telephely: 4181 Nádudvar, Fő út 131.-ről 137-141. sz.-ra módosul
3. A feladatellátást szolgáló vagyon: 4181 Nádudvar, Fő út 131-133.ról
137-141sz.-ra , 1hrsz-ről 1/2.hrsz.-úra, 14023 m2-ről 15372 m2 –re
módosul
III. A Kövy Sándor Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát egységes
szerkezetbe foglalva jelen határozat 1.sz. melléklete szerint állapítja meg.
Az új alapító okirat 2012. szeptember 01-én lép hatályba, mellyel
egyidejűleg az intézmény alapító okiratát szabályozó 82/2012. (IV.26.)
önkormányzati számú határozat hatályát veszti.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosított egységes szerkezetben elfogadott alapító okiratot a MÁK. Hajdú-Bihar megyei
Igazgatósága részére a jogszabályban előirt határidőn belül továbbítsa.
Utasítja a képviselő-testület a polgármestert, hogy az alapító okiratban foglaltak maradéktalanul érvényesüljenek.
A képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az intézmény SZMSZ-ét az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően dolgozza
át.
Határidő:

folyamatos

Felelős:

Beke Imre polgármester
Vincze András jegyző
Boros Lajosné intézményvezető

1.sz. melléklet az 139/2012. (VIII.30.) önkormányzati számú határozathoz:
ALAPÍTÓ OKIRAT
(Egységes szerkezet)
Az intézmény neve:

Kövy Sándor Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat

Az intézmény rövid neve:
Székhelye:

KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AMI ÉS PSZ
4181 Nádudvar, Fő u. 133. sz.

Intézmény jogelődjének
neve

Kövy Sándor Általános Iskola

Intézmény jogelődjének
székhelye

4181 Nádudvar, Fő u. 133. sz.

Intézmény adószáma
Intézmény
bankszámlaszáma
Jogszabályban
meghatározott közfeladat:

16733297-2-09
11738149-16733297

OM azonosítója:

031053

Szakágazat szerinti
besorolása:

852010 Alapfokú oktatás

Szakmai alaptevékenység
2012.01.01-től:

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (1.-4. évfolyam)
1.-4. évfolyamon iskolaotthonos osztályok
működtetése

Közoktatási feladatok

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (5.-8. évfolyam)
Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó
általános iskolai oktatás, hátrányos helyzetű tanulók
felzárkóztató, tehetséggondozó oktatásának
megszervezése, különleges helyzetben lévő gyermekek,
tanulók foglalkoztatása.
Integrációs és képességfejlesztő felkészítés (1.-8.
évfolyamon)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók
nappali rendszerű nevelése, oktatása (1.4.évfolyam)
-testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
-a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
súlyos rendellenességével küzd
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók
nappali rendszerű nevelése, oktatása (5.-8.
évfolyam)
-testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
-a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
súlyos rendellenességével küzd
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni
nevelése (1.-4. évfolyamon)
-testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos,
autista, több fogyatékosság együttes előfordulása
esetén halmozottan fogyatékos a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és
súlyos rendellenességével küzd

Szabad kapacitás terhére
végzett nem
haszonszerzési célú
tevékenység
2012.01.01-től:

-a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
súlyos rendellenességével küzd
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
(5.-8 évfolyamon)
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai
tanulószobai nevelése (5.-8 évfolyamon)
-testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
-a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
súlyos rendellenességével küzd
Enyhén értelmi fogyatékosok oktatása, napközis ellátása
(1.-4. évfolyamon)
Enyhén értelmi fogyatékosok oktatása, napközis ellátása
(5.-8. évfolyamon)
Középsúlyos értelmi fogyatékosok oktatása, napközis
ellátása (1.-4.évfolyamon)
Középsúlyos értelmi fogyatékosok oktatása, napközis
ellátása (5.-8.évfolyamon)
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910123 Könyvtári szolgáltatások
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksporttevékenység és támogatása
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
812000 Takarítás
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
562917 Munkahelyi étkeztetés
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
(gyógytestnevelés,gyógytorna, logopédiai ellátás,
nevelési tanácsadás, pszichológiai ellátás,
pályaorientációs felkészítés)
680002
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban

852032 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti,
táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban
Technikai szakfeladatok
(nem kötelező tartalom)
Az 56/2011.(XII.31)NGM
rendelet 5/2012.(III.1.)NGM
rendelettel módosítva
1.§.4.bek.(d) pontja

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési
szerveikkel

Működési köre:

Nádudvar város közigazgatási területe
A pedagógiai szakszolgálat esetében: Nádudvar,
Bihartorda, Nagyrábé, Földes, Bihardancsháza települések
közigazgatási területe

Alapító neve, címe:

Nádudvar Város Önkormányzata
4181 Nádudvar, Fő út 119. sz.
Az alapítás éve: 1990

Fenntartó neve, címe:

Nádudvar Város Önkormányzata
4181 Nádudvar, Fő út 119. sz.
Adószáma: 15728733-2-09
Statisztikai jelzőszáma: 15728733-8411-321-09

Irányító szerv neve,
székhelye:

Nádudvar Város Önkormányzatának képviselő-testülete
4181 Nádudvar, Fő út 119. sz.

Gazdálkodási jogkör
szerinti besorolása:

Közszolgáltatást biztosító, önállóan működő, közintézmény.
Gazdálkodási feladatait Nádudvar Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának Közgazdasági és Pénzügyi
Irodája látja el.

Az intézményvezető
kinevezésének rendje:

Nyilvános pályázat alapján Nádudvar Város
Önkormányzatának képviselő-testülete határozott időre – 5
évre – bízza meg a vezetői feladatok ellátásával.

A foglalkoztatottakra
vonatkozó foglalkozási
jogviszony:

Az intézmény alkalmazottainak foglalkoztatására a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény alapján kerül sor.

Vállalkozási tevékenység:

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Telephelyei:

4181 Nádudvar, Fő út 137-141. sz.
4177 Földes, Karácsony Sándor tér 3. sz.
4173 Nagyrábé, Rétszentmiklósi út 2/c.
4174 Bihartorda, Kossuth u. 40.
4181. Nádudvar, Ady tér 10.sz.

Típusa:

Többcélú intézmény:
- közös igazgatású közoktatási intézmény egység
Intézményegységek:
1. Általános iskola
- gyógypedagógiai tagozat
2. Alapfokú művészetoktatási intézmény
3. Pedagógiai szakszolgálat
- gyógytestnevelés
- gyógytorna
- logopédia
- nevelési tanácsadás
- pszichológiai ellátás
- pályaorientációs felkészítés

Az intézménybe felvehető
maximális tanulólétszám:

Általános iskola: 1344 fő
- 1-4 évfolyam: 26 fő/osztály – 24 osztály (össz.: 624 fő)
- 5-8 évfolyam: 30 fő/osztály – 24 osztály (össz.: 720 fő)
- napközi, tanulószoba, (13 csoport, 500 fő )
2011. szeptember 1. előtti
Alapfokú művészetoktatási intézmény: 400 fő
- zeneművészeti ág:
120 fő

tanszakok:
- furulya
- szintetizátor
- gitár
- zongora
- képző- és iparművészeti ág:
60 fő
tanszakok:
- kerámia
- grafika
- táncművészeti ág:
200 fő
tanszakok:
- modern-kortárs tánc
- társastánc
- néptánc
- szín- és bábművészeti ág:
20 fő
tanszakok:
- színjáték
2011. szeptember 1. utáni
Alapfokú művészetoktatási intézmény: 400 fő
- zeneművészeti ág:
120 fő
Klasszikus zene:
- Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya,
fuvola
- Akkordikus tanszak tantárgyai: gitár
- Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora,
szintetizátor - keyboard
- Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs
Kötelező tantárgyak: szolfézs kötelező (4.
évfolyamig)
Szolfézs („B” tagozaton végig) zongora, tanult
hangszer (kamarazene tantárgyból)
- Táncművészeti ág:
200 fő
- társastánc tanszak tantárgyai:
gyermektánc, társastánc
kötelező tantárgyak: társastánc történet,
viselkedéskultúra
kötelezően választható tantárgyak az

összevont osztályokban: viselkedéskultúra,
társastánctörténet
Választható tantárgyak: társastánc,
gimnasztika, társastánc
- moderntánc tanszak tantárgyai
Berzik – technika, Jazz – technika
Kötelező tantárgy: kreatív gyerektánc,Limón –
technika, tánctörténet
Kötelezően választható tantárgy az összevont
osztályokban: tánctörténet, Limón – technika
Választható tantárgyak: kreatív gyerektánc,
Berzik – technika, Jazz – technika, kontakt
improvizáció, Lábán – technika, repertoár,
Graham – technika, improvizáció és
kompozíció
- néptánc tanszak tantárgyai
Kötelező tantárgy: folklórismeret, tánctörténet
Kötelezően választható tantárgyak az
összevont osztályokban: folklórismeret
Választható tantárgyak: népi játék, néptánc

Évfolyamok száma:

A feladatellátást szolgáló
vagyon:

- képző- és iparművészeti ág:
60 fő
Képzőművészeti tanszak tantárgyai: vizuális
alapozó gyakorlatok, grafika és festészet alapjai
- Grafika és festészet tanszak
Grafika és festészet műhelygyakorlat
- Szobrászat és kerámia tanszak:
Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat
Kötelező tantárgy: vizuális alkotó gyakorlat
- szín- és bábművészeti ág:
20 fő
- Dráma és színjáték tanszak
Általános iskola: 8 évfolyam
Alapfokú művészetoktatási intézmény: 12 évfolyam
-2 előképző,
-6 alapfokú,
-4 továbbképző évfolyam
4181 Nádudvar, Fő út 137-141. sz. alatti 1/2 hrsz.-ú,
15372 m2 területű ingatlan és felépítményei

4181 Nádudvar, Fő út 137-141. sz. alatti 1/2 hrsz.-ú,
15372 m2 területű ingatlan és felépítménye
4177 Földes, Karácsony Sándor tér 3. sz.
4173 Nagyrábé, Rétszentmiklósi út 2/c.
4174 Bihartorda, Kossuth u. 40.
4181.Nádudvar, Ady tér 10.sz.

A vagyon feletti
rendelkezés joga:

Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára,
értékét a mindenkori mérleg tartalmazza.
Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti
rendelkezés jogára Nádudvar Város Önkormányzatának
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
rendelet az irányadó.
A pedagógiai szakszolgálat esetében a feladatellátásban
társult önkormányzatok vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet az
irányadó.

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 140/2012.(VIII.30.) önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a15/2012.(V.31) önkormányzati. számú határozattal elfogadott Napfény Óvoda és
Bölcsőde alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
I. Az alapító okiratból törlésre kerül:
1.Gazdálkodási jogkör szerinti besorolásból „a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezés szempontjából részjogkörű” szövegrész
II. Az alapító okiratban módosul:
1. A telephely, feladat ellátási helyre módosul.
III. A Napfény Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát egységes szerkezetbe foglalva jelen határozat 1.sz. melléklete szerint állapítja meg.
Az új alapító okirat 2012. szeptember 01-én lép hatályba, mellyel
egyidejűleg az intézmény alapító okiratát szabályozó 115/2012. (V.31.)
önkormányzati számú határozat hatályát veszti.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosított egységes szerkezetben elfogadott alapító okiratot a MÁK. Hajdú-Bihar megyei
Igazgatósága részére a jogszabályban előirt határidőn belül továbbítsa.
Utasítja a képviselő-testület a polgármestert, hogy az alapító okiratban foglaltak maradéktalanul érvényesüljenek.
A képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az intézmény SZMSZ-ét az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően dolgozza
át.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Beke Imre polgármester
Vincze András jegyző
Böszörményi Lajosné intézményvezető
1.sz. melléklet az 140/2012. (VIII.30.) önkormányzati számú határozathoz:
ALAPÍTÓ OKIRAT
(Egységes szerkezetben)
Az intézmény neve:

Napfény Óvoda és Bölcsőde

Az intézmény rövid neve:
Székhelye:

4181 Nádudvar, Kossuth Lajos u. 8. sz.

Intézmény jogelődjének
neve

Napközi otthonos Óvoda és Bölcsőde

Intézmény jogelődjének
székhelye

4181 Nádudvar, Kossuth Lajos u. 8. sz.

Intézmény adószáma:
Intézmény
bankszámlaszáma:
Jogszabályban
meghatározott közfeladat:

16733307-2-09
11738149-16733307

OM azonosítója:

030848

Közoktatási feladatok

Szakágazat szerinti
besorolása:

851020 Óvodai nevelés

Szakmai alaptevékenység
2012.01.01-től:

851011 Óvodai nevelés, ellátás
- kompetencia alapú nevelés beépítésével
- Az integrációs nevelés érdekében a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése,
fejlesztése, felzárkóztatása, gyermekbarát környezet,
fejlesztőeszközök,
nevelés-oktatás
tartalmi
fejlesztésének biztosításával
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelése, ellátása
Az egyéni fejlesztésük egyéni fejlesztési terv alapján:
- szakvizsgázott fejlesztő óvodapedagógusok
- Nevelési Tanácsadó szakemberei
- Szakértői
bizottság
szakembereinek
és
gyógypedagógus bevonásával történik.
-testi, érzékszervi, enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos
értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autista, több
fogyatékosság
együttes
előfordulása
esetén
halmozottan fogyatékos.
-a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
tartós és súlyos rendellenességével küzd.
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
812000 Takarítás

Szabad kapacitás terhére
végzett nem
haszonszerzési célú
tevékenység
2012.01.01-től:

561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
562917 Munkahelyi étkeztetés
889101 Bölcsődei ellátás
680002
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Technikai szakfeladatok
(nem kötelező tartalom)
Az 56/2011.(XII.31)NGM
rendelet 5/2012.(III.1.)NGM

841907-9 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési
szerveikkel

rendelettel módosítva
1.§.4.bek.(d) pontja
Működési köre:

Nádudvar város közigazgatási területe

Alapító neve, címe:

Nádudvar Város önkormányzata
Nádudvar, Fő út 119. sz.
Az alapítás éve: 1990

Fenntartó neve, címe:

Nádudvar Város Önkormányzata
Nádudvar, Fő út 119. sz.
Adószáma: 15728733-2-09
Statisztikai jelzőszáma: 15728733-8411-321-09

Irányító szerv neve,
székhelye:

Nádudvar Város Önkormányzatának képviselő-testülete
Nádudvar, Fő út 119. sz.

Gazdálkodási jogkör
szerinti besorolása:

Közszolgáltatást biztosító, önállóan működő, közintézmény.
Gazdálkodási feladatait Nádudvar Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának Közgazdasági és Pénzügyi
Irodája látja el.

Az intézményvezető
kinevezésének rendje:

Nyilvános pályázat alapján Nádudvar Város
Önkormányzatának képviselő-testülete határozott időre – 5
évre – bízza meg a vezetői feladatok ellátásával.

A foglalkoztatottakra
vonatkozó foglalkozási
jogviszony:

Az intézmény alkalmazottainak foglalkoztatására a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény alapján kerül sor.

Vállalkozási tevékenység:

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A feladat ellátás helye:

Nádudvar, Fő út 179. sz.
Nádudvar, Puskin u. 15. sz.

Típusa:

Többcélú intézmény:
- közös igazgatású közoktatási intézmény
Intézményegységek:
1. Óvoda
Napfény Óvoda
Vadvirág Tagóvoda
Százszorszép Tagóvoda
2. Bölcsőde

Az intézménybe felvehető
maximális tanulólétszám:

Óvoda: 350 fő
Bölcsőde:14 fő

A feladatellátást szolgáló
vagyon:

4181 Nádudvar, Kossuth Lajos u. 8. sz. alatti 1837 hrsz-ú
5756 m2 területű ingatlan és felépítményei
4181 Nádudvar, Fő út 179. sz. alatti 201. hrsz-ú 4303 m2
területű ingatlan és felépítményei
4181 Nádudvar, Puskin u. 15. sz. alatti 2475 hrsz-ú 2556
m2 területű ingatlan és felépítményei
- Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára,
értékét a mindenkori mérleg tartalmazza.

A vagyon feletti
rendelkezés joga:

Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti
rendelkezés jogára Nádudvar Város Önkormányzatának
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
rendelet az irányadó.

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 141/2012.(VIII.30.) önkormányzati határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 81/2012.(IV.26.) Ök. számú határozattal elfogadott Nádudvari Mikrotérségi Szociális
és gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

I. Az alapító okiratból törlésre kerül:
1.Gazdálkodási jogkör szerinti besorolásból„a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezés szempontjából részjogkörű” szövegrész.
II. Az alapító okiratban módosul:
1. „A költségvetési szervnek a költségvetési szervek jogállásáról szóló törvény szerinti besorolása”szövegről „Gazdálkodási jogkör szerinti
besorolása” szövegre
III. A Nádudvari Mikrotérségi Szociális és gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratát
egységes szerkezetbe foglalva jelen határozat 1.sz. melléklete szerint állapítja meg.
Az új alapító okirat 2012. szeptember 01-én lép hatályba, mellyel
egyidejűleg az intézmény alapító okiratát szabályozó 81/2012. (IV.26.)
önkormányzati számú határozat hatályát veszti.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosított egységes szerkezetben elfogadott alapító okiratot a MÁK. Hajdú-Bihar megyei
Igazgatósága részére a jogszabályban előirt határidőn belül továbbítsa.
Utasítja a képviselő-testület a polgármestert, hogy az alapító okiratban foglaltak maradéktalanul érvényesüljenek.
A képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az intézmény SZMSZ-ét az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően dolgozza
át.
Határidő:
folyamatos
Felelős:
Beke Imre polgármester
Vincze András jegyző
Balázs Andrea intézményvezető
1.sz. melléklet az 141/2012. (VIII.30.) önkormányzati számú határozathoz:

ALAPÍTÓ OKIRAT
(Egységes szerkezet)
Az intézmény neve:

Nádudvari Mikrotérségi Szociális és gyermekvédelmi
Intézményfenntartó Társulás

Szociális Szolgáltató Központ
Az intézmény rövid neve:
Intézmény adószáma:
Intézmény
bankszámlaszáma:
Székhelye:

NÁDUDVARI MSZGYIT SZOC. SZOLG. KÖZP.
15762173-2-09
11738149-15762173

Jogszabályban
meghatározott közfeladat:
Szakágazat szerinti
besorolása:

Szociális és gyermekjóléti közszolgáltatási feladatok

Szakmai alaptevékenység
2012.01.01-től:

889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889921 Szociális étkezés
889922 Házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés
881011 Idősek nappali ellátása
812000 Takarítás

Szabad kapacitás terhére
végzett nem
haszonszerzési célú
tevékenység
2012.01.01-től:
Technikai szakfeladatok
(nem kötelező tartalom)
Az 56/2011.(XII.31)NGM
rendelet 5/2012.(III.1.)NGM
rendelettel módosítva
1.§.4.bek.(d) pontja

561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
562917 Munkahelyi étkeztetés
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Működési köre:

Nádudvar város közigazgatási területe,
Tetétlen és Bihardancsháza községek közigazgatási
területe

Alapítók neve, címe:

Nádudvar Város Önkormányzata
Nádudvar, Fő út 119. sz.

4181 Nádudvar, Nádudvar, Fő út 48. sz.

889000 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési
szerveikkel

Fenntartó neve, címe:

Tetétlen Község Önkormányzata
Tetétlen Kossuth u.65 .sz.
Bihardancsháza Község Önkormányzata
Bihardancsháza Kossuth u.17
Az alapítás éve: 2005
Nádudvar Város Önkormányzata
Nádudvar, Fő út 119. sz.
Adószáma: 15728733-2-09
Statisztikai jelzőszáma: 15728733-8411-321-09

Irányító szerv neve,
székhelye:

Nádudvar Város Önkormányzatának képviselő-testülete
Nádudvar, Fő út 119. sz.

Gazdálkodási jogkör
szerinti besorolása:

Közszolgáltatást biztosító, önállóan működő, közintézmény.
Gazdálkodási feladatait Nádudvar Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának Közgazdasági és Pénzügyi
Irodája látja el.

Az intézményvezető
kinevezésének rendje:

Nyilvános pályázat alapján Nádudvar Város
Önkormányzatának képviselő-testülete határozott időre – 5
évre – bízza meg a vezetői feladatok ellátásával.

A foglalkoztatottakra
vonatkozó foglalkozási
jogviszony:

Az intézmény alkalmazottainak foglalkoztatására a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény alapján kerül sor.

Vállalkozási tevékenység:

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Telephelyei/területi irodái:

Tetétlen, Rákóczi u. 1.,
Bihardancsháza, Petőfi u. 2.sz.

A feladatellátást szolgáló
vagyon:

4181 Nádudvar, Fő út 48.sz.
hrsz.: 1754
Tetétlen, Rákóczi u. 1.,
hrsz. 427
Bihardancsháza, Petőfi u. 2.sz, hrsz. 129
- Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára,
értékét a mindenkori mérleg tartalmazza.

A vagyon feletti
rendelkezés joga:

Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti
rendelkezés jogára Nádudvar Város Önkormányzatának
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
rendelet az irányadó.
A telephelyek esetében a feladatellátásban társult
önkormányzatok vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló rendelet az irányadó.

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 142 /2012.(VIII.30.) önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 79/2012.(IV.26.) önkormányzati számú határozattal elfogadott a Polgármesteri
Hivatal alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
I. Az alapító okiratból törlésre kerül:
1.Gazdálkodási jogkör szerinti besorolásból „a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezés szempontjából teljes jogkörrel gazdálkodó”
szövegrész.
II. Az alapító okiratban módosul:
1. Az intézmény rövid neve: Nádudvari Polgármesteri Hivatalról Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára
2.Az alapító okiratba bekerült szakfeladatok:
Szakmai alaptevékenység
841133 Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
811000 Építményüzemeltetés
III. A Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratát egységes szerkezetbe foglalva jelen határozat 1.sz. melléklete szerint
állapítja meg.
Az új alapító okirat 2012. szeptember 01-én lép hatályba, mellyel
egyidejűleg az intézmény alapító okiratát szabályozó 79/2012. (IV.26.)
önkormányzati számú határozat hatályát veszti.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosított egységes szerkezetben elfogadott alapító okiratot a MÁK. Hajdú-Bihar megyei
Igazgatósága részére a jogszabályban előirt határidőn belül továbbítsa.

Utasítja a képviselő-testület a polgármestert, hogy az alapító okiratban foglaltak maradéktalanul érvényesüljenek.
A képviselő-testület felkéri a hivatal vezetőjét, hogy a hivatal SZMSZ-ét az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően dolgozza át.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Beke Imre polgármester
Vincze András jegyző

1.sz. melléklet az 142/2012. (VIII.30.) önkormányzati számú határozathoz:
ALAPÍTÓ OKIRAT
(Egységes szerkezet)
A hivatal neve:

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Székhelye:

4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz.

Adószám:

15373670-2-09

Bankszámlaszám:

11738149-15728733

Jogszabályban
meghatározott
közfeladat:

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben, és az
egyéb törvényekben meghatározott, a helyi önkormányzatok
részére előírt feladatok ellátása.

Szakágazat szerinti
besorolása:

841105

Szakmai
alaptevékenység
2012.01.01-től:

Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások igazgatási tevékenysége

841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
841116 Országos, helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz

kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó
tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó
tevékenységek
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó
igazgatási tevékenysége
841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási
tevékenysége
841133 Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok
841191 Nemzeti ünnepek programjai
841192 Kiemelt állami és önkormányzati
rendezvények
890505 Helyi közösségi tér biztosítása és érdekeinek védelme
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
862302 Fogorvosi ügyeleti ellátás
882111 Aktív korúak ellátása
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882123 Temetési segély
882202 Közgyógyellátás
889935 Otthonteremtési támogatás
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése
889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási
támogatása
812000 Takarítás
811000 Építményüzemeltetés
Szabad kapacitás
terhére végzett nem
haszonszerzési célú

530000 Postai, futárpostai tevékenység
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
829000 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység

tevékenység
2012.01.01-től:

842421 Közterület rendjének fenntartása
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
010000 Növénytermesztés, állattenyésztés és vadgazdálkodás
kapcsolódó szolgáltatások
581100 Könyvkiadás
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
581900 Egyéb kiadói tevékenység
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
869039 Egyéb egészségügyi szolgáltatások (labor)
869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

A rendelet 1.§. 4. bek.
(a) pontja
889966 Jóléti, sport- és kultúratámogatások
(nem kötelező tartalom)
Technikai
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
szakfeladatok
(nem kötelező tartalom)
Az 56/2011.(XII.31)NGM
rendelet 5/2012.
(III.1.)NGM rendelettel
módosítva
1.§.4.bek.(d) pontja
Támogatási célú
szakfeladatok
(nem kötelező tartalom)
A rendelet 1.§. 4. bek.
(c) pontja

890301-5 Civil szervezetek működési támogatása
890302-5 Civil szervezetek program- és egyéb
támogatása
931201-5 Versenysport-tevékenység és támogatása
931202-5 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

Illetékessége:

Nádudvar város közigazgatási területe

Az alapító neve, címe:

Nádudvar Város Önkormányzata

4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz.
Alapításának éve:
A fenntartó neve, címe:

1990
Nádudvar Város Önkormányzata
4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz.

Irányító szerv neve,
székhelye:

Nádudvar Város Önkormányzata képviselő-testülete
4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz.

Gazdálkodási jogkör
szerinti besorolása:

Közhatalmi feladatokat ellátó önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv.
A Polgármesteri Hivatal ellátja az általa alapított intézmények
gazdálkodási feladatait.

A hivatal vezetőjének
kinevezési rendje:

Nyilvános pályázat alapján a képviselő-testület határozatlan időre
jegyzőt nevez ki.

A foglalkoztatottakra
vonatkozó foglalkozási
jogviszony:

A hivatal alkalmazottainak foglalkoztatására a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény alapján kerül sor.

Vállalkozási
tevékenység:

A hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A feladatellátást
szolgáló vagyon:

4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz., hrsz.:
Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára, értékét a
mindenkori mérleg tartalmazza.

A vagyon feletti
rendelkezés joga:

A hivatal által használt vagyonra és vagyon feletti rendelkezés
jogára a Nádudvar Város Önkormányzata vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet az irányadó.

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 143 /2012.
(VIII.30.) önkormányzati számú határozata:

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a 3239 hrsz-ú, 4181. Nádudvar,
Fő u. 76.sz alatti ingatlant 2012. szeptember 1-től
közigazgatási feladatok ellátására hasznosítja.
A Tolbuhin utca felőli ingatlanrészt használatra átadja
a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére
Kormányablak kialakítására. A Fő út felőli ingatlanrészt ,
pedig a Polgármesteri Hivatal ideiglenesen – a beruházás
befejezéséig – irodák áthelyezése céljából használatba
veszi a Funkcióbővítő beruházás keretében megvalósítandó
Polgármesteri Hivatal épületének bővítése idejéig.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal a legelőnyösebb
szerződésben állapodjon meg az épületrész használatára (rezsiköltségek megosztása, stb.)
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Beke Imre polgármester
Vincze András jegyző

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 144 /2012. (VIII.30.)
önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete,
mint a nádudvari 3029 hrsz-ú - a valóságban Nádudvar,
Hajó u. 13. sz. alatt található - ingatlan tulajdonosa az ingatlan elidegenítéséhez az alábbiak szerint hozzájárul.
Az ingatlan 410 m2 területű. Az ingatlan eladási ára nem lehet
kevesebb 400.000 Ft-nál.
Felkéri polgármestert, hogy az ingatlan eladása érdekében

kérjen be ajánlatokat. Ennek érdekében a helyben szokásos
módon kell az eladási szándékot közölni.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést
a fenti vagy magasabb vételár esetén írja alá.
Felkéri a polgármestert, hogy a Nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. tv. 14. § (5) bekezdése alapján a
Magyar Állam elővásárlási jogának biztosítása érdekében
az aláírt szerződés egy példányát küldje meg a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt.-nek (1399, Budapest, Pf.: 708).
Határidő:
Felelős:

2012. szeptember 15.
Beke Imre polgármester

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 145/2012.(VIII.30.)
önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a 101/2012 (V.31.), önkormányzati számú határozatával hatályon kívül
helyzete az étkezési költség-hozzájárulás fizetéséről szóló 181/2011. (XII.21.) önkormányzati számú határozatát.
Fenti döntés miatt szükséges Nádudvar Város Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.
(II.24.) önkormányzati számú rendelet 1. sz. mellékletében az intézményi működési bevételek előirányzatát 9.000.000. - Ft-al
lecsökkenti a Tartalékalap előirányzatával szemben.
A képviselő-testület 102/2012 (V.31.) önkormányzati számú az addig befizetett étkezési költség-hozzájárulás visszatérítéséről
határozott. A képviselő-testület döntésének megfelelően a 2012. január – május hónapokban beszedett költség-hozzájárulásokat az
érintettek részére vissza kell téríteni. A visszatérítésnél figyelembe kell venni, az érintett szülő vagy törvényes képviselő
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a visszatérítést saját részére kéri vagy a soron következő étkezési díjfizetését, vagy az
önkormányzattal és gazdasági szervezetével szemben fennálló tartozását kéri kiegyenlíteni.
Felkéri a polgármestert, hogy a 2012. III. negyedéves költségvetési rendelet-módosítás alkalmával az előirányzat-változást terjessze
a képviselő-testület elé.
Határidő:

A költség-hozzájárulás visszafizetésére:

2012. október 31.
A rendelet-módosítására: 2012. november 30.
Felelős:
Beke Imre polgármester
Vincze András jegyző
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi irodavezető
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 146/2012.(VIII.30.)
önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy engedélyezi a Kövy Sándor Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójának 1 fő pedagógus alkalmazását a kis létszámú
osztály beindítása érdekében, továbbá engedélyezi, hogy az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményegység-vezető
státuszra
teljes munkaidőben, napi 8 órás közalkalmazotti jogviszonyt
létesítsen, 2012. szeptember 01-től.
A 1,5 állás bérköltségét az intézmény saját költségvetéséből köteles kigazdálkodni, erre többletforrást a Képviselő-testület
biztosítani nem tud.
Továbbá engedélyezi 2012. szeptember 01-től, a meglévő három szakmai munkaközösség vezetőn kívül az intézmény felső
tagozatában további két szakmai munkaközösség vezető megválasztását, ha a megválasztott munkaközösség-vezető
órakedvezménye a kötelező óraszámából biztosítható, erre a
Képviselő-testület többletforrást biztosítani nem tud.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
határozatról az intézmény vezetőjét értesítse ki.
Határidő:

2012. szeptember 01.

Felelős:

Beke Imre polgármester
Boros Lajosné a Kövy Sándor Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai
Szakszolgálat igazgatója

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 147/2012.(VIII.30.) Ök.sz. határozata:

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetésben a 2012. évben a civil szervezetek támogatására meghatározott
300.000 forintot az az Oktatási, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság javaslata alapján az alábbi táblázatban foglaltak szerint osztja el,
a táblázatban megnevezett civil szervezetek részére.
Sorszám

Pályázó szervezet neve

1

10

„Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége
és Jövője” Alapítvány
Őszirózsa Nyugdíjas Klub
„Életet az éveknek” Országos
Klubszövetség
Mozgáskorlátozottak Nádudvari
Csoportja
Magyarországi Összefogás Roma
Rom Szervezet
Nádudvari Amatőr Képzőművészeti
Alkotókör
Galamb- és Kisállattenyésztők
Egyesülete
Sporthorgász Egyesület Nádudvar
1960
Kéknefelejcs Citerazenekar Kh.
Egyesület
Liszt Ferenc Kórus Alapítvány

11

Mazsorett csoportok

2
3
4
5
6
7
8
9

Összesen:

Javasolt támogatás
összege
40.000 forint
20.000 forint
20.000 forint
20.000 forint
15.000 forint
20.000 forint
20.000 forint
20.000 forint
70.000 forint
20.000 forint
35.000 forint
300.000 forint

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a támogatott szervezeteket a támogatás elnyeréséről értesítse, és a Közgazdasági és Pénzügyi
Iroda által előkészített támogatási szerződéseket a határozatban felsorolt civil szervezetekkel kösse meg azzal a kitétellel, hogy a támogatott
szervezetek pénzügyi elszámolására előírt határidő 2012. december 20.
Határidő:

2012. szeptember 10.

Felelős:

Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 148/2012. (VIII.30.) önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy a 89/2012 (IV.26.) Ök. sz. határozatával elfogadott az önkormányzat 2012. évi közbeszerzéseiről szóló közbeszerzési
tervet a határozat melléklete szerint módosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a módosított közbeszerzési terv közzétételéről gondoskodjon.
Határidő:

2012. szeptember 1.

Felelős:

Beke Imre polgármester

Nádudvar Város Önkormányzat
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4181 Nádudvar, Fő út 119.
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időpontja
(összességében
legelőnyösebb
ajánlat vagy
legalacsonyabb
összegű
ellenszolgáltatá
s)

Részvételi
/
ajánlattét
eli
határidő
tervezett
időpontja

Eredmény Szerződéskötés
hirdetés
tervezett
tervezett
időpontja
időpontja:

3
620
000

hirdet
mény
közzét
étele
nélkül
induló
tárgyal
ásos

2012.II. n.év

legalacsony
abb
összegű
ellenszolgál
tatás

2012.II.
n.év

2012.III.
n.év

2012.III. n.év

építési
beruházás

101
656
858

hirdet
mény
közzét
étele
nélkül
induló
tárgyal
ásos

2012.II. n.év

legalacsony
abb
összegű
ellenszolgál
tatás

2012.II.
n.év

2012.III.
n.év

2012.III. n.év

Reformát építési
us
beruházás
templom
külső
felújítása

20
354
490

hirdet
mény
közzét
étele
nélkül
induló
tárgyal
ásos

2012.II. n.év

legalacsony
abb
összegű
ellenszolgál
tatás

2012.II.
n.év

2012.III.
n.év

2012.III. n.év

Nádu Sportléte építési
dvar sítmény
beruházás
Város felújítása
Önko
rmán
yzata

122
968
963

hirdet
mény
közzét
étele
nélkül
induló
tárgyal
ásos

2012.II. n.év

legalacsony
abb
összegű
ellenszolgál
tatás

2012.II.
n.év

2012.III.
n.év

2012.III. n.év

Nádu
dvar
Város
Önko

34
387
937

Kbt. III.
rész
szerinti
122 § (7)
bekezdés
a) pont
szerinti
hirdetmény
nélküli
nemzeti
egyszerű
eljárás
Kbt. III.
rész
szerinti
122 § (7)
bekezdés
a) pont
szerinti
hirdetmény
nélküli
nemzeti
egyszerű
eljárás
Kbt. III.
rész
szerinti
122 § (7)
bekezdés
a) pont
szerinti
hirdetmény
nélküli
nemzeti
egyszerű
eljárás
Kbt. III.
rész
szerinti
122 § (7)
bekezdés
a) pont
szerinti
hirdetmény
nélküli
nemzeti
egyszerű
eljárás
Kbt. III.
rész
szerinti
122 § (7)

hirdet
mény
közzét
étele

2012.II. n.év

legalacsony
abb
összegű
ellenszolgál

2012.II.
n.év

2012.III.
n.év

2012.III. n.év

Adytéri
park
körn

építési
beruházás

rmán yeze
yzata tren
dezé
se

Nádu
dvar
Város
Önko
rmán
yzata

Emő
d 1.
tó
körn
yeze
tren
dezé
se

építési
beruházás

39
214
803

Nádu
dvar
Város
Önko
rmán
yzata

Kossuth építési
tér
beruházás
fejlesztés
e

20
328
748

Nádu
dvar
Város
Önko
rmán
yzata

Piac,
építési
piactér és beruházás
buszállo
más
rekonstru
kciója

142
657
674

Nádu
dvar
Város
Önko
rmán
yzata

Nádudva
r
szennyví
zhálózat
bővítés
(szennyv
íztisztító
telep
építés
Nádudva
r
szennyví
zhálózat
bővítés
szennyví
zhálózat
építés
Nádudva
r
szennyv
ízhálóz
at
bővítés
projekt
menedz
sment
(általán
os
projekt
menedz

építési
beruházás

237
071
000

építési
beruházás

1
307
419
000

szolgáltatá
s

40
000
000

Nádu
dvar
Város
Önko
rmán
yzata
Nádu
dvar
Váro
s
Önko
rmán
yzat
a

bekezdés
a) pont
szerinti
hirdetmény
nélküli
nemzeti
egyszerű
eljárás
Kbt. III.
rész
szerinti
122 § (7)
bekezdés
a) pont
szerinti
hirdetmény
nélküli
nemzeti
egyszerű
eljárás
Kbt. III.
rész
szerinti
122 § (7)
bekezdés
a) pont
szerinti
hirdetmény
nélküli
nemzeti
egyszerű
eljárás
Kbt. III.
rész
szerinti
122 § (7)
bekezdés
a) pont
szerinti
hirdetmény
nélküli
nemzeti
egyszerű
eljárás
Közösségi
hirdetmény
es

nélkül
induló
tárgyal
ásos

tatás

hirdet
mény
közzét
étele
nélkül
induló
tárgyal
ásos

2012.II. n.év

legalacsony
abb
összegű
ellenszolgál
tatás

2012.II.
n.év

2012.III.
n.év

2012.III. n.év

hirdet
mény
közzét
étele
nélkül
induló
tárgyal
ásos

2012.II. n.év

legalacsony
abb
összegű
ellenszolgál
tatás

2012.II.
n.év

2012.III.
n.év

2012.III. n.év

hirdet
mény
közzét
étele
nélkül
induló
tárgyal
ásos

2012.II. n.év

legalacsony
abb
összegű
ellenszolgál
tatás

2012.II.
n.év

2012.III.
n.év

2012.III. n.év

2012. május

legalacsony
abb
összegű
ellenszolgál
tatás

2012. augusztus

Közösségi
hirdetmény
es

2012. május

legalacsony
abb
összegű
ellenszolgál
tatás

2012. augusztus

Kbt-nek
megfelelő
beszerzés/
közbeszer
zés

2012. április

legalacson
yabb
összegű
ellenszolg
áltatás

2012. június

Nádu
dvar
Váro
s
Önko
rmán
yzat
a

Nádu
dvar
Város
Önko
rmán
yzata
Nádu
dvar
Város
Önko
rmán
yzata

Nádu
dvar
Város
Önko
rmán
yzata

sment)
Nádudva
r
települé
s
szennyví
zelvezet
ő
rendszer
ének
valamin
t
szennyví
ztisztító
telepéne
k
fejleszté
s (jogi
tanácsa
dói
feladato
k
ellátása
Nádudva
r
szennyví
zhálózat
bővítés
mérnöki
feleadat
ok
Nádudva
r
szennyví
zhálózat
bővítés
Tájékozt
atás és
nyilváno
sság
(megvaló
sítás)
Unive
rzális
trakto
r és
pótko
csi
besze
rzése

szolgáltatá
s

11 0
00
000

Kbt-nek
megfelelő
közbeszer
zés

2012.
augusztus
31.

legalacson
yabb
összegű
ellenszolg
áltatás

szolgáltatás

65
000
000

Kbt-nek
megfelelő
beszerzés/
közbeszerz
és

2012. május

legalacsony
abb
összegű
ellenszolgál
tatás

2012. augusztus

szolgáltatás

8
500
000

Kbt. III.
rész
szerinti
122 § (7)
bekezdés
a) pont
szerinti
hirdetmény
nélküli
nemzeti
egyszerű
eljárás
Kbt. III.
rész
szerinti
122 § (7)
bekezdés
a) pont
szerinti
hirdetmény
nélküli
nemzeti
egyszerű
eljárás

2012. március

legalacsony
abb
összegű
ellenszolgál
tatás

2012. április

legalacsony
abb
összegű
ellenszolgál
tatás

2012. május

eszközbeszer
zés

hirdet
mény
közzét
étele
nélkül
induló
tárgyal
ásos

hirdet
mény
közzét
étele
nélkül
induló
tárgyal
ásos

2012.
2012.
2012.október
szeptembe október 5. 15.
r 28.

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 149/2012. (VIII.30.)
önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Nádudvar település
szennyvízelvezető rendszerének, valamint szennyvíztisztító telepének fejlesztése”
című KEOP-1.2.0/09-11-2011-0035 számú projekthez kapcsolódó jogi tanácsadási
feladatok ellátására vonatkozó beszerzésnek a Mátrix Audit Kft., közbeszerzési
tanácsadó által készített a határozat melléklete szerinti ajánlatkérési felhívását
jóváhagyja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy értesítse a Mátrix Audit Kft.-t a jóváhagyott
ajánlatkérési felhívásnak megfelelően a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:

Azonnal

Felelős:

Beke Imre polgármester

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 150/2012. (VIII.30.)
önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Nádudvar település
szennyvízelvezető rendszerének, valamint szennyvíztisztító telepének fejlesztése”
című KEOP-1.2.0/09-11-2011-0035 számú projekthez kapcsolódó tájékoztatásnyilvánossági feladatok ellátására vonatkozó beszerzésnek a Mátrix Audit Kft.,
közbeszerzési tanácsadó által készített a határozat melléklete szerinti ajánlatkérési
felhívását jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy értesítse a Mátrix Audit Kft.-t a jóváhagyott
ajánlatkérési felhívásnak megfelelően a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:

Azonnal

Felelős:

Beke Imre polgármester

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 151/2012. (VIII.30.)
önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Nádudvar település
szennyvízelvezető rendszerének, valamint szennyvíztisztító telepének fejlesztése”
című KEOP-1.2.0/09-11-2011-0035 számú projekthez kapcsolódó általános
projektmenedzsment feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárásnak a
Mátrix Audit Kft., közbeszerzési tanácsadó által készített a határozat melléklete
szerinti ajánlati felhívását jóváhagyja.
A Képviselőtestület a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. ezen
eljárással kapcsolatos összeférhetetlenségét tudomásul veszi.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy értesítse a Mátrix Audit Kft.-t a jóváhagyott
ajánlatkérési felhívásnak megfelelően a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:

Azonnal

Felelős:

Beke Imre polgármester

