Kivonat
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december
15-ei ülésének jegyzőkönyvéből:
Nádudvar Város Önkormányzat
Önkormányzati számu határozata:

Képviselő-testületének

165/2015.

(XII.15.)



A
képviselő-testület
A
településfejlesztési
koncepcióról,
az
integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet alapján Nádudvar közigazgatási területére készített településszerkezeti
tervmódosítást az 1 melléklete szerint jóváhagyja. Rajzszám:
T1-K-6/M1



A településszerkezeti terv, módosítással nem érintett részei hatályban maradnak.



A Településszerkezeti Terv Leírását a Településszerkezeti terv módosítása nem
érinti, az változatlan tartalommal marad hatályban.



A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése során
megállapított Településszerkezeti Tervben és az elválaszthatatlan részét képező
Településszerkezeti Terv Leírásában foglaltakat együttesen kell alkalmazni.



A jóváhagyás után a Településszerkezeti Tervet és Leírását egységes szerkezetben
kell dokumentálni

Határidő: folyamatos és felülvizsgálatra 2018. év
Felelős: Beke Imre polgármester
Kmft.

Kivonat
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-ei
ülésének jegyzőkönyvéből:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 166/2015.
(XII.15.) önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzata egyes nem lakás céljára szolgáló bérlemények
és az önkormányzati intézmények helyiségeinek és berendezéseinek használati,
illetve bérleti díját 2016. január 1-től módosítja.
Az önkormányzat „A helyiségek és berendezések használatának szabályzata 5.
pontjában meghatározott bérleti díjakat az alábbi nettó összegekben határozza
meg (a határozatból hiányzó tarifák változatlanul maradnak):

5.1. Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár
2016.01.01től javasolt
Terem – szolgáltatás megnevezése egység nettó díjak
Tanácsterem technika nélkül
óra
6.299
Tanácsterem, technikai szolgáltatással óra
7.874
Kiállítótér
nap
15.354
Előtér
nap
10.630
23-as oktatóterem
óra
3.150
1-es oktatóterem

óra

3.150

15-ös kistárgyaló

óra

2.362

3-as nagytárgyaló
Szakköri terem, technikai
közreműködéssel
Szakköri terem vásárok alkalmával

óra

3.937

óra
4 óra

7.480
12.992

Szakköri terem vásárok alkalmával

8 óra

15.748

óra

11.811

óra
nap
óra
óra

23.622
15.354
3.937
2.362

Színházterem esküvők, névadók
rendezésére technikával
Színházterem egyéb rendezvényekre
technikával
Klubövezet
Táncterem alaptechnikával
Táncterem alaptechnika nélkül

Engedélyezett civilszervezetek és
intézmények számára táncterem
alaptechnikával,
Engedélyezett civil szervezetek és
intézmények számára intézményen
belüli hangosítás, technikus
közreműködésével, technika
igénybevételével
Mobil mikrofon igénybevétele
Külső hangosítás technikus
közreműködésével:
Kivetítő biztosítása színházteremben:
CLUB CAFE *

óra

1.575

óra
db/alk
.

7.480

óra
óra/db
.
hónap

15.354

1.575

2.756
50.000

5.2. Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Terem – szolgáltatás megnevezése

egység

2016.01.01től javasolt
nettó díjak

Kistornaterem

óra

3.000

Tornacsarnok

óra

5.000

Tanterem

óra

1.500

Informatika terem

óra

4.000

Iskola büfé
Konferencia terem, informatikai
eszközök igénybevételével

hó

Gimnáziumi képzés

Tanterem/év

Iskolai ebédlő, konyha nélkül

alkalom

óra

29.500
12.000
Egyedi
megállapodá
s az
igénybevett
tantermek
alapján
70.000

Ebédlő + konyha személyzettel


29-50 fő közötti részvétel

Ft/fő



51-100 fő közötti részvétel

Ft/fő



101-150 fő közötti részvétel

Ft/fő

2.000



151-200 fő közötti részvétel

Ft/fő

1.800

2.500
2.300

Közszféra dolgozóinak és
gyermekeinek 20 %-os kedvezmény.
(ebédlő és konyha tarifáiból)

5.4. Önkormányzati működtetésű Kollégium

Szolgáltatás megnevezése

2016.01.01.
-től javasolt
egység nettó díjak

Szállásdíj 10-20 fő között egy
éjszakára
Szállásdíj 10-20 fő között kettő vagy
több éjszakára

Ft/fő
Ft/fő/é
j

3.560

Szállásdíj 20 fő felett egy éjszakára
Szállásdíj 20 fő felett kettő vagy több
éjszakára

Ft/fő
Ft/fő/é
j

3.136

2.711

1.864

Egyéb ingatlanok bérbeadása
Bérlő neve,
megnevezése

Egység

Püski-Med BT.
Éttereház LORENA
Kft. Hajdúszoboszló
(XXL Büfé
alapterülete)
GMR.2007.Bt.
(inf.üzlet )
Vodafon Kft.

Ft/hó
Ft/hó

2016.01.01.-től
javasolt nettó
díjak
18.000
5.100

Ft/hó

5.100

Ft/év

Magyar Agrár-, és
Élelmiszergazdasági
és Vidékfejlesztési
Kamara
(Falugazdászi Iroda)

Ft/hó

626.546 Ft + a
KSH 2015. évi
hivatalos
fogyasztói
árindex
30.000

Utasítja a képviselő-testület a bérbeadót, hogy 2016. január 1-től a határozat
szerinti bérleti díjakat alkalmazzák a bérleti szerződések megkötésénél.

Határidő:

2016.január 1. és folyamatos

Felelős:

Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi közgazdasági és pénzügyi irodavezető
Tóthné Budaházi Judit igazgató
Boros Lajosné iskolaigazgató

Kmft.
Beke Imre sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:
Nádudvar, 2016. január 04.

Vincze András sk
jegyző

Kivonat
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-ei
ülésének jegyzőkönyvéből:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 167/2015. (XII.15.)
Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Nádudvari Polgármesteri
Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdéseiről
szóló 7/2012. (III.30.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint az
illetménykiegészítést, változatlan összegben a 2016-os költségvetési évben is
biztosítja.
Felkéri a testület a Polgármestert, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetési
rendeletében az előirányzatot ennek a figyelembe vételével dolgoztassa ki.
Határidő: 2016. február 15.
Felelős:

Beke Imre polgármester
Kovács Lászlóné Munkaügyi, Hatósági és Igazgatási Irodavezető

Kmft.

Beke Imre sk.
polgármester

Vincze András sk.
jegyző

Kivonat
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-ei ülésének
jegyzőkönyvéből:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 172/2015. (XII.15.) önkormányzati
számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda és Bölcsőde 52/2015. (IV.30.)
önkormányzati számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Okirat száma: 915-9/2015.

Módosító okirat
A Napfény Óvoda és Bölcsőde Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2015.
április 30. napján kiadott, 915-6/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2)
bekezdése alapján – a …/2015 (XII.15.) önkormányzati számú határozatra figyelemmel –a
következők szerint módosítom:


Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.3.A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Óvodai nevelés: Ellátja a 3 éves kortól a tankötelezettség teljesítéséig a gyermekek
óvodai nevelését, az iskolai előkészítést, és az óvodai étkeztetést.
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése: sajátos nevelési igényű gyermek,

tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői
bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási),
értelmi vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzd.
Gyermekek napközbeni ellátása :A Bölcsődei nevelés-gondozás feladata a családban
nevelkedő kisgyermekek napközbeni ellátása, testi- és pszichés szükségleteinek
kielégítése, az optimális fejlődés elősegítése.”


Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Nyilvános
pályázat
alapján
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozott időre – 5 évre – bízza meg a
vezetői feladatok ellátásával. A munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.”



Az alapító okirat 6.2.2. pontja helyébe – ami a módosított formanyomtatványban a 6.1.2.
pont alatt szerepel –a következő rendelkezés lép:

„6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:
2011. évi CXC. törvény szerinti óvodai nevelés és a többi gyermekkel együtt nevelhető

sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.”


Az alapító okirat 6.2.3. pontja helyébe – ami a módosított formanyomtatványban a 6.1.3.
pont alatt szerepel – a következő rendelkezés lép:
„6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Gazdálkodási feladatait a Nádudvari
Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és Pénzügyi Irodája látja el. Székhelye: 4181 Nádudvar, Fő
út 119. sz.”



Az alapító okirat 6.5 pontjából „ A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon, ingatlan
hasznos alapterülete (m2)” elhagyásra kerül.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Nádudvar, 2015. december 15.

P.H.

_________________________________________________
Beke Imre
polgármester

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosító okiratot 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:
Nádudvar, 2015. december 16.

Vincze András sk.
jegyző

Kivonat
Nádudvar Városi
jegyzőkönyvéből:

Önkormányzat

Képviselő-testületének

2015.

december

15-ei

ülésének

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 173/2015. (XII.15.) önkormányzati
számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát az
alábbiak szerint határozza meg:
Okirat száma: 915-10/2015.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a(z) Napfény Óvoda és Bölcsőde alapító
okiratát a következők szerint adom ki:

6. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
A költségvetési szerv

o



megnevezése:

Napfény Óvoda és Bölcsőde

A költségvetési szerv

o



székhelye:

4181 Nádudvar, Kossuth Lajos u. 8. sz.

A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések


o

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2005.01.01.

o

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv



o

megnevezése:
székhelye:

Nádudvar Város Önkormányzata

4181 Nádudvar Fő út 119. sz.

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

megnevezése

székhelye

1

Napközi otthonos Óvoda és Bölcsőde

4181 Nádudvar, Kossuth Lajos u. 8. sz.

A költségvetési szerv irányítása, felügyelete



A költségvetési szerv irányító szervének

o




megnevezése:
székhelye:

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

4181 Nádudvar, Fő út 119. sz.

A költségvetési szerv fenntartójának

o




megnevezése:
székhelye:



Nádudvar Város Önkormányzata

4181 Nádudvar, Fő út 119. sz.

A költségvetési szerv tevékenysége

o

A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
szerinti óvodai nevelés, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI.
törvény
szerinti
bölcsődei
ellátás.

o

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1
o

szakágazat
száma

szakágazat megnevezése

851020

Óvodai nevelés

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Óvodai nevelés: Ellátja a 3 éves kortól a tankötelezettség teljesítéséig a gyermekek óvodai
nevelését, az iskolai előkészítést, és az óvodai étkeztetést.
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése: sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az

a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos,
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzd
Gyermekek napközbeni ellátása :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:

o

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

2

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,

ellátásának szakmai feladatai
3

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

6

104030

Gyermekek napközbeni ellátása

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézményében

104036

Munkahelyi étkeztetés bölcsődében

7
8
o

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
közigazgatási területe.



o

város

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. A munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

o

1

Nádudvar

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

Közalkalmazotti jogviszony

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény



A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

A köznevelési intézmény

o



típusa:



alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:

Többcélú intézmény: közös igazgatású köznevelési intézmény

2011. évi CXC. törvény szerinti óvodai nevelés és a többi gyermekkel együtt nevelhető

sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.


o

gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:Gazdálkodási feladatait a Nádudvari
Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és Pénzügyi Irodája látja el. Székhelye: 4181
Nádudvar, Fő út 119. sz.
A köznevelési intézmény tagintézménye(i):

tagintézmény megnevezése

tagintézmény címe

1

Napfény Óvoda és Bölcsőde Vadvirág
Óvodája

4181 Nádudvar, Fő út 179. sz.

2

Napfény Óvoda és Bölcsőde
Százszorszép Óvodája

4181 Nádudvar, Puskin u. 15. sz.

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény

o

tagozat
megjelölése

maximális
gyermek-,
tanulólétszám

1 Napfény Óvoda és Bölcsőde (Bölcsőde)

-

14 fő

2 Napfény Óvoda és Bölcsőde (Óvoda)

-

160 fő

3

Napfény Óvoda és Bölcsőde Vadvirág
Óvodája

-

125 fő

4

Napfény Óvoda és Bölcsőde Százszorszép
Óvodája

-

85 fő

feladatellátási hely megnevezése

o

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

1

4181 Nádudvar, Kossuth
Lajos u. 8. sz.

1837

2

4181 Nádudvar, Fő út 179. sz.

201

4181 Nádudvar, Puskin u. 15.

2475

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy a vagyon
használati joga
Nádudvar Város
Önkormányzatának
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az ingatlan
funkciója, célja

Óvodai és
bölcsődei
nevelés

Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot 2015. július 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv
2015. január 29. napján kelt, 915-2/2015. okiratszámú alapító okiratot visszavonom.

Kelt: Nádudvar, 2015. december 15.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Napfény Óvoda és
Bölcsőde 2015. december 15. napján kelt, …………………………………………. napjától alkalmazandó 9159/2015. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt:
P.H.

Magyar Államkincstár

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:
Felelős:

folyamatos
Beke Imre polgármester
Vincze András jegyző
Mészárosné Sárközi Erika intézményvezető

Kmft.

Beke Imre sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:
Nádudvar, 2015. december 16.

Vincze András sk.
jegyző

Kivonat
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-ei ülésének
jegyzőkönyvéből:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 174/2015. (XII.15.) önkormányzati
számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 154/2015.(XII.03.) önkormányzati számú
határozata alapján megvizsgálta a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit
Kft. likviditási helyzetét.
A 2015. december és 2016. január havi zavartalan működés és a lejárt szállítói tartozások
kifizetéséhez 17.000 eFt tagi kölcsönt nyújt az alábbi kölcsönszerződés alapján.
A kölcsön visszafizetésének határideje: 2016. június 30.
A kölcsön fedezete a Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2015. évi
költségvetésről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzatnál és
intézményeinél keletkezett dologi kiadási megtakarítások.
Felkéri a polgármestert, hogy a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
ügyvezetőjével az alábbi tagi kölcsön szerződést írja alá.
Felkéri a polgármestert, hogy az utolsó költségvetési rendelet módosításába a kölcsönnyújtás
összegét építse be. Utasítja a Közgazdasági és Pénzügyi Iroda irodavezetőjét, hogy a szerződés
aláírását követően a kölcsön folyósításáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

Folyamatos
Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi irodavezető
Kmft.

Beke Imre sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:
Nádudvar, 2015. december 16.

Vincze András sk.
jegyző

Kivonat
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-ei
ülésének jegyzőkönyvéből:
Nádudvar Város Önkormányzat képviselő-testületének 175/2015. (XII.15.)
önkormányzati határozata
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a
Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. pénzügyi
nehézségeinek megoldására megalkotott 154/2015.(XII.03.) önkormányzati
határozat szerint a 2015. évi módosított üzleti terv III/4. „Bérkimutatás
munkakörönként” mellékletében részletezett 1.550 eFt-ot béremelésre, 3.200 eFt-ot
jutalmazásra fordítja.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a bérelemek kifizetése a Társaság
likviditását nem veszélyezteti, mivel a terv szerinti bérkeretet nem haladja meg.
Felkéri a Képviselő-testület a Nádudvari Településfejlesztési és
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a szükséges munkáltatói
feladatokat végezze el.
Felelős:
Határidő:

Ludman Lajos ügyvezető
azonnal

Kmft.
Beke Imre sk.
polgármester

Vincze András sk.
jegyző

