Határozatok – 2012.09.18.
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 153/2012. (IX.18.)
önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló
tájékoztatót, és a lejárt határidejű határozatokról
szóló jelentést elfogadta.
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 154/2012. (IX.18.)
önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzata a 2/2012. (II.24.) Önkormányzati számú
rendeletével elfogadott 2012. évi költségvetés I. féléves végrehajtásáról szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
Az önkormányzati gazdálkodásban résztvevők a II. félévben az alábbi kiemelt
feladatokat kötelesek elvégezni.
1. ÖNHIKI II. és III. fordulós pályázatának beadása.
2. Szeptember 15-i helyi adóbevételek beszedése a behajtások tovább
folytatása.
3. Városközpont projekt hitelszerződésének aláírása, az első kifizetési
kérelem azonnali benyújtása.
4. A helyi Kormányablak kialakításánál az önkormányzat számára
legkedvezőbb megoldások elérése a dolgozói létszámok átvételében, a
helyiségek kialakításában.
5. Részletes forgatókönyv kidolgozása a Polgármesteri Hivatal épületének
részleges kiürítésére.
6. Az önkormányzati feladatok áttekintése a várható feladatfinanszírozások
ismeretében.
7. Időben felkészülni és az önkormányzat teherbíró képességének a
figyelembe vételével közreműködni az iskolai oktatás államosítása terén.
8. Kellőképpen felkészülni a kistérségi rendszer megszűnésével a szociális
alapfeladatok és a pedagógiai szakszolgálat 2013. utáni ellátására.
9. A forgalomképes és jelzáloggal nem terhelt ingatlanaink áttekintése, a
piacképes ingatlanok értékesítése.
10. Az elnyert, vagy beadás előtt álló projekteket úgy kell összeállítani és
megvalósítani, hogy az önerő a lehető legminimálisabb legyen. Az
önkormányzat hitelképessége a két ezévi hitelfelvétellel kimerülőben van,
csupán ingatlan értékesítésből és hasznosításból származó többletbevétel
biztosíthat további többlet önerőt.
11. Az újonnan induló nagyberuházások fizikai megvalósítását a megfelelő
előkészítés és pénzügyi fedezet rendelkezésre állását követően meg kell
kezdeni.
12. A költségvetés II. féléves végrehajtását úgy kell irányítani, hogy a jelenlegi
jogszabályok alapján évvégén működési hitele az önkormányzatnak nem
lehet. A következő évtől pedig működési hiányt tervezni sem lehet.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Beke Imre polgármester
Vincze András jegyző

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 155/2012. (IX.18.)
önkormányzati számú határozata:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft.
2012. január 01 – június 30-ig terjedő időszakára vonatkozó
gazdasági beszámolóját az előterjesztés és hozzá tartozó
mellékletek és főkönyvi kivonat alapján elfogadja.
Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 156/2012.(IX.18.)
önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy a Mezőőrség által használt SUZUKI SAMURAI terepjárót értékesíti,
mivel további üzemeltetése gazdaságtalan.
A mezőőri feladat további ellátásához írásos árajánlat alapján
megvásárlásra kerül egy SUZUKI VITARA 1,6 JLX típusú terepjáró,
amelynek a hirdetett ára bruttó 1.499.000.- Ft, keretösszeg,
ennél magasabb összeg nem lehet.
A fedezetet a Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzési kerete biztosítja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszerzést bonyolítsa le,
és a meglévő terepjáró értékesítésében járjon el.
Határidő: azonnal
Felelős: Vincze András jegyző
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 157/2012. (IX.18.)
önkormányzati számú határozata:

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Piremon Nonprofit Kft. által tett - a Kft. tulajdonában
levő nádudvari 3595/17 hrsz-ú a valóságban Nádudvar,
Fő u. 225-227. sz. alatt található ingatlan - eladási
ajánlatot az Önkormányzat nem fogadja el.
Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről
írásban értesítse a Piremon Nonprofit Kft. ügyvezetőjét.
Határidő:

2012. szeptember 20.

Felelős:

Beke Imre polgármester

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 158/2012. (IX.18.)
önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2012. évi költségvetésben
Önkormányzati épületek felújítására biztosított 10 millió Ft-os keretösszeg
3.059 e Ft maradványának felosztásával egyetért az alábbiak szerint:
1. Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kövy Sándor
Általános Iskola és a szomszédos Kollégium tűzjelző rendszerének
szétválasztására a fenti keretből bruttó 593.725 Ft-ot biztosít. Felkéri a
Polgármestert, hogy a munkára vállalkozási szerződést kössön a Nádudvari
Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft-vel.
2. Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért az Ady Endre
Általános Művelődési Központ pincei vizesblokk külső szennyvíz elvezetésének
és hátsó terasz csapadékvíz elvezetésének átépítésével a Nádudvari
Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. által leírt műszaki megoldás és
árajánlat alapján. Felkéri a Polgármestert, hogy a munkára vállalkozási
szerződést kössön a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kftvel bruttó 2.062.258 Ft összegben.
Határidő:

Azonnal

Felelős:

Beke Imre polgármester

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 159/2012.(IX.18.)
önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Polgármesteri Hivatalban 2012. október 1.-től, 1 fő középfokú
végzettségű, pályakezdő köztisztviselői létszám bővítését engedélyezi.
Az engedélyezést követően az álláshely betöltésre nem kerül, mint üres
álláshely 2013. január 1.-vel a járási hivatalnak átadásra kerül.
Utasítja a testület a polgármestert és a jegyzőt, hogy az
engedélyezett létszámot a járási hivatal állományába adja át.
Felelős: Beke Imre polgármester
Határidő: 2013. január 1.
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 160/2012. (IX.18.)
önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Hortobágyi Leader
Nonprofit Kft. részüzletrész tulajdonosa egyetért azzal, hogy a Kft. működése során
felmerült 7.700.000 Ft hiány fedezetére az önkormányzat 2012. évi költségvetés
közgyógy ellátásra vonatkozó sorát jelöli meg, azzal, hogy a 2011. évi decemberi
lakosságszáma arányában az Önkormányzat 1.334.435 Ft azaz egymillió
háromszázharmincnégyezer négyszázharmincöt forint tagi kölcsönt ad.
A Hortobágyi Leader Nonprofit Kft. a tagi kölcsönt 2013. március 31-ig köteles
visszafizetni.

A Képviselő-testület a Hortobágyi Leader Nonprofit Kft. végelszámolással történő
megszüntetését támogatja.
Felkéri Beke Imre polgármestert, hogy a tagi kölcsön szerződést írja alá és a
döntésről írásban értesítse Bíróné Nagy Csilla ügyvezetőt.
Felkéri Beke Imre polgármestert, hogy a döntésről írásban értesítse a részüzletrész
tulajdona közös képviselőjét Vincze Andrásnét Hortobágy Község polgármesterét
arról, Nádudvar Város Önkormányzata egyetért a Hortobágyi Leader Nonprofit Kft.
végelszámolással való megszüntetésével.
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetésének soron
következő módosítását készítse el és a változást vezesse át.
Felkéri Vincze András jegyzőt, hogy a tagi kölcsön szerződést az ügyvezetővel
egyeztetve dolgozza ki.
Határidő:
Felelős:

2012. szeptember 30.
Beke Imre polgármester
Vincze András jegyző
Jakabné Beke Gyöngyi közgazdasági és pénzügyi irodavezető

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2012. (IX.18.)
önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzata a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0035. sz „Nádudvar
település szennyvízelvezető rendszerének, valamint szennyvíztisztító telepének
fejlesztése” projekt , és az ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0010. sz. „Nádudvar
belvárosának funkcióbővítő fejlesztése” c. projekt önerejéhez szükséges
hitelfelvételéhez hitelnyújtási feltételként az önkormányzat költségvetési saját
bevételeinek engedményezésén túl, további jogi biztosítékként az alábbi, a 4/2012.
(III.30.) Ök.sz. rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való
gazdálkodás szabályairól szóló rendelet mellékletét képező, az önkormányzat üzleti
vagyonába tartozó ingatlanokat ajánlja fel a bank részére.
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Felhatalmazza a polgármestert és a Közgazdasági és Pénzügyi irodavezetőt, hogy a
fenti ingatlanokra vonatkozó Jelzálogszerződést aláírják.
Egyben a Képviselő-testület a 67/2012. (IV.26.) és a 131/2012.(VII.12.)
önkormányzati számú határozatait hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Beke Imre polgármester
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 163/2012. (IX.18.)
önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzata az ÉAOP-5.1.1./D-09-2f-2011-0010.sz.
„Nádudvar belvárosának funkcióbővítő fejlesztése” beruházáshoz a Támogató
Szervezet által elismert költségekre 91.184.732 Ft ÖIP Hitelprogramból
finanszírozható, jelenleg 4, 152%/év (refinanszírozási forrásköltség + 1,5 %)
kedvezményes kamatozású fejlesztési hitelt vesz fel.
A hitel futamideje: 20 év.
Türelmi idő: 4 év.
Az önkormányzat saját bevételein kívül az átengedett központi adókat, a
normatív hozzájárulásait egyéb központi támogatásait az OTP Bank Nyrt-re
engedményezi a hitel és járulékai erejéig.
A saját bevételek engedményezését túl a 162/2012. (IX.18.) önkormányzati számú
határozatban megjelölt bank által elfogadott értékbecslő által megállapított érték
alapján ingatlanbiztosítékot nyújt.
A hitelfelvételből eredő adósságszolgálat a már fennálló kötelezettségekkel
együtt sem haladja meg a Stabilizációs Törvény, az Áht. és a 353/2011. (XII.30.)
Korm.rendeletben részletezett saját bevételek várható összegét a hitel teljes
futamideje alatt. Erre vonatkozóan az önkormányzat megalkotta a 16/2012. (II.23.)
önkormányzati számú határozatát.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a hitel
adósságszolgálatát betervezi a mindenkori éves költségvetésébe.
Az érvényes Közbeszerzési Törvény 120. § alapján kivételek közé tartozik az uniós
értékhatárt el nem érő hitelfelvételek, pénzkölcsön igénybevétele, tehát nem kell
közbeszerzési eljárást lefolytatni.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Közgazdasági és
Pénzügyi irodavezetőt a hitelszerződés aláírására.
Egyben a Képviselő-testület a 103/2012.(V.31.) önkormányzati számú határozatát
hatályon kívül helyezi.
Felelős: Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi irodavezető
Határidő: a bank által megadott időpontban azonnal.
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 164/2012. (IX.18.)
önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzata az ÉAOP-5.1.1./D-09-2f-2011-0010.sz.
„Nádudvar belvárosának funkcióbővítő fejlesztése” beruházáshoz a Támogató
Szervezet által elismert költségekre 10.290.000 Ft ÖIP Hitelprogramból
finanszírozható, csekély összegű támogatással megvalósított projektelemhez,
jelenleg 4, 152%/év (refinanszírozási forrásköltség + 1,5 %) kedvezményes
kamatozású fejlesztési hitelt vesz fel.
A hitel futamideje: 20 év.
Türelmi idő: 4 év.
Az önkormányzat saját bevételein kívül az átengedett központi adókat, a
normatív hozzájárulásait egyéb központi támogatásait az OTP Bank Nyrt-re
engedményezi a hitel és járulékai erejéig.
A saját bevételek engedményezését túl a 162/2012. (IX.18.) önkormányzati számú
határozatban megjelölt bank által elfogadott értékbecslő által megállapított érték
alapján ingatlanbiztosítékot nyújt.
A hitelfelvételből eredő adósságszolgálat a már fennálló kötelezettségekkel
együtt sem haladja meg a Stabilizációs Törvény, az Áht. és a 353/2011. (XII.30.)
Korm.rendeletben részletezett saját bevételek várható összegét a hitel teljes
futamideje alatt. Erre vonatkozóan az önkormányzat megalkotta a 16/2012. (II.23.)
önkormányzati számú határozatát.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a hitel
adósságszolgálatát betervezi a mindenkori éves költségvetésébe.
Az érvényes Közbeszerzési Törvény 120. § alapján kivételek közé tartozik az uniós
értékhatárt el nem érő hitelfelvételek, pénzkölcsön igénybevétele, tehát nem kell
közbeszerzési eljárást lefolytatni.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Közgazdasági és
Pénzügyi irodavezetőt a hitelszerződés aláírására.
Egyben a Képviselő-testület a 103/2012.(V.31.) önkormányzati számú határozatát
hatályon kívül helyezi.
Felelős: Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi irodavezető

Határidő: a bank által megadott időpontban azonnal.
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 165/2012. (IX.18.)
önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzata az ÉAOP-5.1.1./D-09-2f-2011-0010.sz.
„Nádudvar belvárosának funkcióbővítő fejlesztése” beruházáshoz a Támogató
Szervezet által elismert költségekre, és hazai támogatású projektelemekre
40.087.392 Ft ÖIP Hitelprogramból nem finanszírozható, jelenleg 11,19 %/év
kamat (3 hónapos BUBOR+ 4 %/év), kamatozású fejlesztési hitelt vesz fel.
A hitel futamideje: 20 év.
Türelmi idő: 4 év.
Az önkormányzat saját bevételein kívül az átengedett központi adókat, a
normatív hozzájárulásait egyéb központi támogatásait az OTP Bank Nyrt-re
engedményezi a hitel és járulékai erejéig.
A saját bevételek engedményezését túl a 162/2012.(IX.18.) számú önkormányzati
határozatban megjelölt bank által elfogadott értékbecslő által megállapított érték
alapján ingatlanbiztosítékot nyújt.
A hitelfelvételből eredő adósságszolgálat a már fennálló kötelezettségekkel
együtt sem haladja meg a Stabilizációs Törvény, az Áht. és a 353/2011. (XII.30.)
Korm.rendeletben részletezett saját bevételek várható összegét a hitel teljes
futamideje alatt. Erre vonatkozóan az önkormányzat megalkotta a 16/2012. (II.23.)
Ök.sz határozatát.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a hitel
adósságszolgálatát betervezi a mindenkori éves költségvetésébe.
Az érvényes Közbeszerzési Törvény 120. § alapján kivételek közé tartozik az uniós
értékhatárt el nem érő hitelfelvételek, pénzkölcsön igénybevétele, tehát nem kell
közbeszerzési eljárást lefolytatni.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Közgazdasági és
Pénzügyi irodavezetőt a hitelszerződés aláírására.
Egyben a Képviselő-testület a 104/2012.(V.31.) önkormányzati számú határozatát
hatályon kívül helyezi.
Felelős: Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi irodavezető
Határidő: a bank által megadott időpontban azonnal.
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 166/2012. (IX.18.)
önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzata az ÉAOP-5.1.1./D-09-2f-2011-0010.sz.
„Nádudvar belvárosának funkcióbővítő fejlesztése” beruházáshoz a Támogató
Szervezet által el nem ismert költségekre, 9.900.000 Ft ÖIP Hitelprogramból nem
finanszírozható, jelenleg 11,19 %/év kamat (3 hónapos BUBOR+ 4 %/év),
kamatozású fejlesztési hitelt vesz fel.

A hitel futamideje: 20 év.
Türelmi idő: 4 év.
Az önkormányzat saját bevételein kívül az átengedett központi adókat, a
normatív hozzájárulásait egyéb központi támogatásait az OTP Bank Nyrt-re
engedményezi a hitel és járulékai erejéig.
A saját bevételek engedményezését túl a 162/2012.(IX.18.) számú önkormányzati
határozatban megjelölt bank által elfogadott értékbecslő által megállapított érték
alapján ingatlanbiztosítékot nyújt..
A hitelfelvételből eredő adósságszolgálat a már fennálló kötelezettségekkel
együtt sem haladja meg a Stabilizációs Törvény, az Áht. és a 353/2011. (XII.30.)
Korm.rendeletben részletezett saját bevételek várható összegét a hitel teljes
futamideje alatt. Erre vonatkozóan az önkormányzat megalkotta a 16/2012. (II.23.)
Ök.sz határozatát.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a hitel
adósságszolgálatát betervezi a mindenkori éves költségvetésébe.
Az érvényes Közbeszerzési Törvény 120. § alapján kivételek közé tartozik az uniós
értékhatárt el nem érő hitelfelvételek, pénzkölcsön igénybevétele, tehát nem kell
közbeszerzési eljárást lefolytatni.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Közgazdasági és
Pénzügyi irodavezetőt a hitelszerződés aláírására.
Egyben a Képviselő-testület a 105/2012.(V.31.) önkormányzati számú határozatát
hatályon kívül helyezi.
Felelős: Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi irodavezető
Határidő: a bank által megadott időpontban azonnal.
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 167/2012. (IX.18.)
önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzata az ÉAOP-5.1.1./D-09-2f-2011-0010.sz.
„Nádudvar belvárosának funkcióbővítő fejlesztése” beruházáshoz
67.970.433 Ft pályázati forrás megelőlegezésére az utófinanszírozott projektelemek
tekintetében éven belüli, jelenleg 10,74 %/év kamatozású (BUBOR + 3,55 %/év)
kamatozású fejlesztési hitelt vesz fel.
A hitel lejárata: 2013.03.31.
A hitelből megelőlegezett az ÉAOP-5.1.1./D-09-2f-2011-0010. jelű támogatást
az OTP Bank Nyrt-re engedményezi az önkormányzat. A hitel visszafizetése a
támogatások megérkezésének napján, de legkésőbb a végső lejáratkor egyösszegben
esedékes.
Az önkormányzat saját bevételein kívül az átengedett központi adókat, a
normatív hozzájárulásait egyéb központi támogatásait az OTP Bank Nyrt-re
engedményezi a hitel és járulékai erejéig.
A hitelfelvételből eredő adósságszolgálat a már fennálló kötelezettségekkel
együtt sem haladja meg a Stabilizációs Törvény, az Áht. és a 353/2011. (XII.30.)

Korm.rendeletben részletezett saját bevételek várható összegét a hitel teljes
futamideje alatt. Erre vonatkozóan az önkormányzat megalkotta a 16/2012. (II.23.)
Ök.sz határozatát.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a hitel
adósságszolgálatát betervezi az éves költségvetésébe.
Az érvényes Közbeszerzési Törvény 120. § alapján kivételek közé tartozik az uniós
értékhatárt el nem érő hitelfelvételek, pénzkölcsön igénybevétele, tehát nem kell
közbeszerzési eljárást lefolytatni.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Közgazdasági és
Pénzügyi irodavezetőt a hitelszerződés aláírására.
Egyben a Képviselő-testület a 106/2012.(V.31.) önkormányzati számú határozatát
hatályon kívül helyezi.
Felelős: Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi irodavezető
Határidő: a bank által megadott időpontban azonnal

