Határozatok - 2012.11.14.
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
(XI.14.) önkormányzati számu határozata:

203/2012.

A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
Nádudvar Fő út 137-141. szám alatt az ÉAOP-4.1.1/A-12 kódszámú,
„Nádudvar Kövy Sándor Általános Iskola komplex fejlesztése” című projekt
Nádudvar Városi Önkormányzat beruházásában megvalósuljon.
A fejlesztés tervezett teljes költségét bruttó 518.000.000,- Ft-ban
határozza meg.
A fejlesztés forrásainak biztosítására az ÉAOP-4.1.1/A-12 kódszámú
„Oktatási intézmények fejlesztése” című forrásra
vissza nem térítendő
támogatásra nyújt be pályázatot az 1. sz. melléklet szerinti költség és
forrásösszetételben. A fejlesztés a támogatás elnyerése esetében
önkormányzati saját forrást nem igényel.
Az
előkészítés
feladatainak
elvégzésére
(engedélyezési
terv,
megvalósíthatósági tanulmány, rehabilitációs szakmérnök igénybevételének,
illetve ezek költségeire összesen bruttó 5.437.000,- Ft összeget biztosít. A
fedezetet megelőlegezési célból az önkormányzat a helyi adóbevétel terhére
biztosítja. A feladat végzésével megbízza a Nádudvari Településfejlesztési és
Városgazdálkodási Kft-t., és egyben felhatalmazza a polgármestert a
vállalkozási szerződés megkötésére.
A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2012. november 15.
Felelős: Beke Imre polgármester
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
(XI.14.) önkormányzati számú határozata:

204/2012.

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyon
biztosítására elfogadja az Optimális Biztosítási Portfolió Kft. ajánlatát,
miszerint a legkedvezőbb ajánlatot az AEGON Magyarország Zrt. adta.
2013. január 1-től fizetendő vagyon biztosítási díj: 1.192.957.- Ft/év
A biztosítási szerződés határozatlan időtartamra szól, a felmondására a
szerződésben meghatározott módon van lehetőség.
A Képviselő-testület felkéri az Optimális Biztosítási Portfolió Kft-t, hogy az
önkormányzat és a TVG Kft. nevében az UNION Biztosító Zrt. felé a

felmondást, az AEGON Magyarország Zrt. felé pedig a szerződéskötést
készítse elő.
Felkéri a polgármestert és a TVG Kft. ügyvezetőjét, hogy a felmondást és a
szerződést írja alá.
Határidő: előkészítést követően azonnal
Felelős: Beke Imre polgármester
Ludman Lajos TVG Kft. ügyvezetője
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 205/2012.
(XI.14.) önkormányzati számú határozata:
A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Sporthorgász
Egyesület Nádudvar 1960. (4181. Nádudvar, Ady E. tér 10.) 0101. hiv.
azonosítójú „Nádudvari Horgásztó” felújítására, a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiák
LEADER
fejezetének
végrehajtására
kapott
támogatás
felhasználásához szükséges banki hitel hitelkamatának megfizetését
átvállalja a Sporthorgász Egyesülettől.
Előzetes számításaink alapján az igénybevételi kamat várható összege
800.000.- Ft, amely összeget a Sporthorgász Egyesület a Budapest Banknál
későbbiekben megnyitandó számlájára kell átutalni. A képviselő-testület az
összeget támogatás formájában nyújtja az Egyesületnek, amelyre
vonatkozóan a támogatási szerződést a Bank által kért időpontban meg kell
kötni. A hitel visszafizetésekor a tényleges kamat összegével az elszámolást
el kell készíteni, amelyről a képviselő-testületet is tájékoztatni kell.
A kamat összegét az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló, többször
módosított 2/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletben meghatározott helyi
adóbevételek terhére hagyja jóvá, amelyet a következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával be kell építeni.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási
szerződés megkötése után az összeget a kért határidőre utalja át az
egyesületnek a Budapest Banknál megkötendő számlájára.
Határidő: azonnal.
Felelős: Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 206/2012.
(XI.14.) önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzata a 113/2012.(V.31.) , és a 114/2012.(V.31.)
önkormányzati számú határozatai hatályon kívül helyezi, mivel a
körülmények úgy alakultak, hogy a határozatokban jóváhagyott
hozzájárulások megfizetésére nem került sor. Az így felszabadult 190.920.- Ft
visszakerül az önkormányzat tartalékalapjába.

Határidő: azonnal
Felelős: Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 207/2012.
(XI.14.) önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzata egyetért azzal, hogy a Hamvas-Sárréti
Vízgazdálkodási Társulat részére az önkormányzat a település teljes
belterülete után tagi hozzájárulást fizessen.
Nádudvar belterülete: 1.173,3142 ha.
Egységdíj: 300 Ft/ha/év.
2012. évre fizetendő működési hozzájárulás: 351.994.- Ft.
A hozzájárulást az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló, többször
módosított 2/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletben meghatározott tartalék
terhére hagyja jóvá, amelyet a következő költségvetési rendelet-módosítás
alkalmával be kell építeni.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az összeget a kért
határidőre utalja át.
Határidő: azonnal.
Felelős: Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 208/2012.
(XI.14.) önkormányzati számú határozata:
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló, többször módosított
2/2012. (II.24.) önkormányzati számú rendeletében elfogadott felújítási és
fejlesztési kiadások fedezetére önkormányzatunk ingatlanokat értékesít üzleti
vagyonából.
A képviselő-testület az alábbi ingatlanokat jelöli ki értékesítésre:
Sorszá
m
1.
2.

Ingatlan megnevezése

Helyrajzi szám

4181 Nádudvar Nádas u.3 sz.
lakás
4181 Nádudvar Petőfi u.11
sz.
lakás

2745/2 hrsz.
3273/3 hrsz

3.
4.

5.
6.
7.
8.

4181 Nádudvar Miklós u.24
sz. lakás
4181 Nádudvar Fő u.116. sz
1/1, 1/3, 1/4, első emeleti
lakások
2/5, 2/7 , második emeleti
lakások
4181 Nádudvar Szélső u.42
sz. lakás
4181 Nádudvar Alkotmány
u.51sz. lakás
4181 Nádudvar Puskin u.63
sz. lakás
4181 Nádudvar Maros u.
kivett mocsár

904 hrsz.
3259/A hrsz.

1360 hrsz.
1436 hrsz.
2349 hrsz.
1923 hrsz.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a kijelölt ingatlanok értékbecslését
ingatlanszakértővel értékeltesse fel, és a Nádudvar Város Önkormányzat va
gyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 4/2012.(III.30.)
önkormányzati rendelet előírásai alapján az értékesítést készítse elő.
Határidő: folyamatos
Felelős:
Beke Imre polgármester
Vincze András jegyző

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 209/2012. (XI.14.)
Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvar település
szennyvízelvezető rendszerének valamint szennyvíztisztító telepének fejlesztése
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0035 című projektje Pr és tájékoztatási feladatainak
ellátására kiírt közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
A Mátrix Audit Kft., közbeszerzési tanácsadó által készített értékelési jegyzőkönyv
alapján - a Clarbis Kft.-t (4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 18 I/4.) nyilvánítja
nyertes ajánlattevőnek.
A Pr és tájékoztatás feladatait a Clarbis Kft. 2012.11.28-tól (szerződéskötéstől) 27
hónapig, de legalább ill. legkésőbb a Projekt keretében létrehozott valamennyi
létesítmény átadás-átvételi eljárásához kapcsolódó PR- és tájékoztatási feladatok
lebonyolításáig köteles ellátni. Az ellenszolgáltatás értéke 8.475.000 Ft+Áfa.
Felkéri a polgármestert, hogy a megbízási szerződést a szerződéskötési moratórium
lejártát követően 2012. november 28-án kösse meg az Clarbis Kft. ügyvezetőjével
Mártonné Tóth Ildikóval.
Határidő:

2012. november 28.

Felelős:

Beke Imre polgármester

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének
(XI.14.) Önkormányzati számú határozata:

210/2012.

A Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat
közbeszerzési
szakértőjének
–
Nádudvari
Településfejlesztési
és
Városgazdálkodási Kft. - döntés előkészítő javaslata alapján a John Deere
kommunális kistraktor adaptereinek beszerzésérére a Kbt. III. rész 122. § (7)
bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárást folytat le. Az ajánlattételi felhívást a melléklet szerinti
tartalommal jóváhagyja. Ajánlattételre a következő szervezeteket kéri fel:


Polyduct Műanyagipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4181 Nádudvar, Kabai út 62.
 EU-FERR Kft.
4181, Nádudvar, Bem József u. 32.
 FARMGÉP Kft.
4031 Debrecen, Szoboszlói út 50.
Felkéri a Polgármestert a közbeszerzési eljárás lefolytatására.
Határidő: 2012. november 16. az ajánlattételi felhívás kiküldésére illetve
folyamatos
Felelős:
Beke Imre polgármester

