Kivonat
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai
ülésének jegyzőkönyvéből:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2015.
(III.20.) Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a
Településrendezési terv módosítását a kérelmező gazdaságfejlesztési
céljainak megvalósítása érdekében.
A testület hozzájárul a 0581/11, /12, /13, /17 hrsz-ú ingatlanokra
vonatkozóan, hogy azok övezeti besorolása különleges mezőgazdasági üzemi
területre változhasson.
A szabályozási tervmódosítás költségét nevezett ingatlanokra a METEORITICE Kft. - nek kell állnia.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szabályozási terv
módosításához szükséges településrendezési és a tervezői szerződéseket írja
alá.
Határidő: 2015. március 20.
Felelős:
Beke Imre polgármester

Kmft.

Beke Imre sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

Vincze András sk.
jegyző

Melléklet

Kmft.
Beke Imre sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:
Nádudvar, 2015. március 26.

Vincze András sk.
jegyző

Kivonat
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének
jegyzőkönyvéből:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27 /2015. (III.20.) önkormányzati
számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napfény Óvoda és Bölcsőde
maximálisan felvehető gyermeklétszámát 370 főben állapítja meg.
A Képviselő-testület utasítja az intézmény vezetőjét, hogy az intézmény SZMSZ-ét a
határozatban foglaltaknak megfelelően dolgozza át.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Beke Imre polgármester
Vincze András jegyző
Mészárosné Sárközi Erika intézményvezető

Kmft.
Beke Imre sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

Vincze András sk.
jegyző

Kivonat
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének
jegyzőkönyvéből:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015. (III.20.)
önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda és Bölcsőde 12/2015.
(I. 29.) önkormányzati számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
1. Az alapító okirat „6.3. A köznevelési intézmény tagintézménye(i):

1

tagintézmény megnevezése

tagintézmény címe

Napfény Óvoda és Bölcsőde Vadvirág
Óvodája

4181 Nádudvar, Fő út 179.

Napfény Óvoda és Bölcsőde Százszorszép
Óvodája
pontja elhagyásra kerül.
2

4181 Nádudvar, Puskin u. 15.”

2. Az alapító okirat 6.4., 6.4.1. pontjában a
„6.4. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
6.4.1. székhelyén: 164 fő, ebből Óvoda: 150 fő, Bölcsőde: 14 fő”
helyébe a
„6.4. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
6.4.1. székhelyén: 174 fő, ebből Óvoda: 160 fő, Bölcsőde: 14 fő” szöveg lép.
A módosító okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosító okiratot a a MÁK Hajdú-Bihar megyei
Igazgatósága részére a jogszabályban előírt határidőn belül továbbítsa.
Utasítja a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a módosító 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
Mészárosné Sárközi Erika intézményvezető
Kmft.

Beke Imre sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

Vincze András sk.
jegyző

Kivonat
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének
jegyzőkönyvéből:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015. (III.20.)
önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda és Bölcsőde 12/2015.
(I. 29.) önkormányzati számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
3. Az alapító okirat „6.3. A köznevelési intézmény tagintézménye(i):

1

tagintézmény megnevezése

tagintézmény címe

Napfény Óvoda és Bölcsőde Vadvirág
Óvodája

4181 Nádudvar, Fő út 179.

Napfény Óvoda és Bölcsőde Százszorszép
Óvodája
pontja elhagyásra kerül.
2

4181 Nádudvar, Puskin u. 15.”

4. Az alapító okirat 6.4., 6.4.1. pontjában a
„6.4. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
6.4.1. székhelyén: 164 fő, ebből Óvoda: 150 fő, Bölcsőde: 14 fő”
helyébe a
„6.4. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
6.4.1. székhelyén: 174 fő, ebből Óvoda: 160 fő, Bölcsőde: 14 fő” szöveg lép.
A módosító okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosító okiratot a a MÁK Hajdú-Bihar megyei
Igazgatósága részére a jogszabályban előírt határidőn belül továbbítsa.
Utasítja a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a módosító 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
Mészárosné Sárközi Erika intézményvezető
Kmft.

Beke Imre sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

Vincze András sk.
jegyző

Kivo na t
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20ai ülésének jegyzőkönyvéből:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015.
(III.20.) önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda és
Bölcsőde alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:
1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
e.

A költségvetési szerv
vi.
megnevezése: Napfény Óvoda és Bölcsőde
g. A költségvetési szerv
viii.
székhelye: 4181 Nádudvar, Kossuth L. u. 8.
9. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
j.
A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2005. 01. 01.
k. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére
jogosult szerv
xii.
megnevezése: Nádudvar Város Önkormányzata
xiii.
székhelye: 4181 Nádudvar, Fő út 119.
n. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése
székhelye
Napközi otthonos
4181 Nádudvar, Kossuth L. u. 8.
1
Óvoda és Bölcsőde
15. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

p. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének
xvii.
megnevezése: Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
xviii.
székhelye: 4181 Nádudvar, Fő út 119.
19. A költségvetési szerv tevékenysége

t.

A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény szerinti óvodai nevelés, illetve a gyermekek védelméről

u.
1
v.

w.

1
2
3
4
5
6
7
8
x.

z.

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti
bölcsődei ellátás.
A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati
besorolása:
szakágazat száma
szakágazat megnevezése
851020
Óvodai nevelés
A költségvetési szerv alaptevékenysége: Ellátja a 3 éves kortól a
tankötelezettség teljesítéséig a gyermekek óvodai nevelését, a sajátos
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, az iskolai előkészítést, és
az óvodai étkeztetést.
A Bölcsődei nevelés-gondozás feladata a családban nevelkedő
kisgyermekek napközbeni ellátása, testi- és pszichés szükségleteinek
kielégítése, az optimális fejlődés elősegítése.
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció
szerinti megjelölése:
kormányzati
kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
091110
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
091120
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési
091140
feladatai
Gyermekétkeztetés köznevelési
096015
intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési
096025
intézményben
104030
Gyermekek napközbeni ellátása
Gyermekétkeztetés bölcsődében,
104035
fogyatékosok nappali intézményében
104036
Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Nádudvar város
közigazgatási területe.
25. A költségvetési szerv szervezete és működése

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Nyilvános pályázat
alapján Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
határozott időre – 5 évre – bízza meg a vezetői feladatok ellátásával.

aa. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási
jogviszonyt szabályozó jogszabály
jogviszony
1 Közalkalmazotti
A közalkalmazottak jogállásáról szóló

jogviszony
1992. évi XXXIII. törvény
bb. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A Napfény
Óvoda és Bölcsőde SZMSZ-e szerint.
29. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

dd. A köznevelési intézmény fenntartójának
xxxi.
megnevezése: Nádudvar Város Önkormányzata
xxxii.
székhelye: 4181 Nádudvar, Fő t 119.
gg. A köznevelési intézmény
xxxiv.
típusa: Többcélú intézmény: közös igazgatású köznevelési
intézmény
Intézményegységek:
1.
Óvoda
2. Bölcsőde
xxxv.
alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:
2011. évi CXC. törvény szerinti óvodai nevelés;
Nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése;
A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési
igényű gyermekek óvodai nevelése;
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény szerinti bölcsődei ellátás.
xxxvi.
gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Gazdálkodási feladatait Nádudvar Polgármesteri Hivatalának
Közgazdasági és Pénzügyi Irodája látja el.
kk. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-,
tanulólétszám a köznevelési intézmény
xxxviii.
székhelyén: 174 fő, ebből Óvoda: 160 fő, Bölcsőde: 14 fő
xxxix.
tagintézményében:
tagintézmény megnevezése
maximális gyermek-,
tanulólétszám
Napfény Óvoda és Bölcsőde
125 fő
1
Vadvirág Óvodája
Napfény Óvoda és Bölcsőde
85 fő
2
Százszorszép Óvodája
nn. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatla
n
helyraj
zi
száma

ingatlan
hasznos
alapterüle
te (m2)

vagyon feletti
rendelkezés
joga vagy a
vagyon
használati joga

az
ingatl
an
funkci
ója,

4181 Nádudvar,
Kossuth L. u. 8.
4181 Nádudvar, Fő út
179.

1837

5756

célja
Óvoda
i és
bölcső
dei
nevel
és

Nádudvar Város
Önkormányzatá
nak vagyonáról
201
4303
és a
vagyongazdálko
dás szabályairól
4181 Nádudvar,
2475
2556
szóló rendelet
Puskin u. 15.
az irányadó.
Az új alapító okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba, mellyel
egyidejűleg az intézmény alapító okiratát szabályozó 12/2015. (I. 29.)
önkormányzati számú határozat hatályát veszti.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az egységes szerkezetű
elfogadott alapító okiratot a MÁK Hajdú-Bihar megyei Igazgatósága részére
a jogszabályban előírt 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
Mészárosné Sárközi Erika intézményvezető
Kmft.
Beke Imre sk.
Vincze András sk.
polgármester
jegyző
A kivonat hiteléül:

Kivonat
Nádudvar Városi
Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai
ülésének jegyzőkönyvéből:
Nádudvar Város Önkormányzat
Ök.sz. határozata:

Képviselő-testületének

30/2015.

(III.20.)

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Hortobágyi LEADER Helyi
Akciócsoport (továbbiakban: HÁCS) működési költségeinek fedezetére 500 Ft/lakos
pénzeszközátadást nem biztosítja.
Az önkormányzatunk nem zárkózik el a hozzájárulás megfizetésétől, amennyiben
látni
lehet
az
ésszerű
gazdálkodás
érdekében
megtett
intézkedések
költségcsökkentő hatását, vagy a visszafizetés garanciáját. Az erről a jövőben a
képviselő-testület dönthet.
A Hortobágyi LEADER HÁCS 2015. évi működési kerete terhére pályázatot nyújt
be a LEADER HÁCS térség céljainak megfelelő rendezvények szervezésére, és
kiadványok készítésére.
Erre a célra felhasználható keretösszeg Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének a 3/2015. (II.27.) számú rendeletével elfogadott 2015. évi
költségvetésében rendelkezésre álló 4.000 eFt. A pályázat utófinanszírozású,
tehát a kiadásokat meg kell előlegezni.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a programok és kiadványok
összeállítását az Irányító Hatóság egyetértésével állítsa össze.
Határidő:
Felelős:

2015. március 31.
Beke Imre polgármester

Kmft.
Beke Imre sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:
Nádudvar, 2015. április 14.

Vincze András sk.
jegyző

Kivonat
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai
ülésének jegyzőkönyvéből:
Nádudvar Város Önkormányzat
Ök.sz. határozata:

Képviselő-testületének

31/2015.

(III.20.)

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a nádudvari 1755/2 hrsz-ú - a
valóságban Nádudvar, Fő út 52.sz. alatt levő - ingatlan megvásárlásához az
alábbiak szerint hozzájárul.
Az ingatlan 1031 m2 területű. Az ingatlan vételára nem lehet több 9.500.000 Ftnál.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést a
fenti vagy annál kedvezőbb vételár esetén írja alá.
Határidő:

2015. március 31.

Felelős:

Beke Imre polgármester

Kmft.

Beke Imre sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

Vincze András sk.
jegyző

