Kivonat
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 23-ai ülésének
jegyzőkönyvéből:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2015. (XII.23.) Ök.sz.
határozata:


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 a határozat 2 számozott melléklete szerint jóváhagyja: A
településszerkezeti terv T 1 jelű tervlapja a 1. melléklet
T1-K-8/M1 jelű rajza szerint módosul

A Településszerkezeti Terv Leírása 1. melléklete jelen határozat 2. sz.
melléklete szerint kiegészül.


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

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

Kmft.

Beke Imre sk.
polgármester

Vincze András sk.
jegyő

1. melléklet a 177/2015. (XII.23.) önkormányzati határozathoz
MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA

MÓDOSÍTÁS JELLEGE

1. számú módosítás
Területfelhasználás módosítása
A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET
A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT
ELHELYEZKEDÉSE
TERVLAP
Nádudvar:6029/2, /3, /4, hrsz.
Településszerkezeti terv
0688/9 hrsz.
Jóváhagyva: 4/2012.(I.26.)
6047/1 hrsz.
Önkormányzati. határozattal
A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET ÁBRÁZOLÁSA A MÓDOSÍTOTT SZERKEZETI
TERVEN

A Településszerkezeti terv T1-K-8/M1 számú módosítása Tervező Lautner Emőke TT-1-050079
Készült az állami alapadatok felhasználásával. Északi irány a tervlap függőleges
tengelyében

2. melléklet a 177/2015. (XII.23.) önkormányzati határozathoz

A: 4/2012.(I.26.) Önkormányzati. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv
leírása 1. számú melléklete módosítása
A területhasználat változásával érintett területek:

Kivonat
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 23-ai
ülésének jegyzőkönyvéből:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 178/2015. (XII.23.)
önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.törvény 10 § (3) b) pontja alapján a
számlavezető OTP Bank Nyrt-től az önkormányzat 2016. évi folyamatos
likviditásának biztosítása érdekében hozzájárul, hogy az önkormányzat továbbra
is folyószámla hitelt vegyen igénybe, amelynek maximális összege : 48.000.000.Ft.
A hitel futamideje: 2016.01.04-tól 2016.12.23-ig.
A 136/2015. (X.01.) önkormányzati számú határozatban az önkormányzat
kötelezettségvállalása a már fennálló kötelezettségekkel együtt sem haladja meg
az önkormányzat saját bevételeinek 50 %-át, tehát korlátozás alá nem esik.
A hitel fedezetéül az önkormányzat a költségvetési saját költségvetési bevételeit a
hitel és járulékai összegének mértékéig - az OTP Bank Nyrt. javára
engedményezi.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az igénybe vett hitel és
járulékai összegét 2016. december 23-ig visszafizeti, melyet a mindenkori
éves adósságszolgálatában a költségvetési rendeletében betervez.
Az önkormányzat kijelenti, hogy nem áll fenn olyan tartozása, amely a helyi
önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV.törvény
mindenkor hatályos rendelkezései szerint adósságrendezési eljárás
kezdeményezésére ad lehetőséget. Kijelenti továbbá, hogy nem kezdeményeztek,
és nem is fenyegeti olyan bírósági, vagy más hasonló eljárás, amelynek hatása
hátrányos lehet az önkormányzat bank általi megítélésére. Kötelezettséget vállal
arra, hogy haladéktalanul írásban tájékoztatja a bankot, ha ellene végrehajtási
eljárás megindítására kerülne sor.
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Felhatalmazza továbbá a polgármestert és a Közgazdasági és Pénzügyi Iroda
vezetőjét, hogy a folyószámla-hitel szerződést a számlavezető bankkal, az OTP és
Kereskedelmi Bank Nyrt. Északkelet-magyarországi Régió Debreceni Központjával
az önkormányzat számára elérhető legkedvezőbb feltételekkel kösse meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügy Iroda vezetője
Kmft.

Beke Imre sk.
polgármester

Vincze András sk.
jegyző

Kivonat
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 23-ai
ülésének jegyzőkönyvéből:
Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testülete 179/2015. (XII.23.)
önkormányzati számú határozata:
A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/E § alapján egyetért azzal, hogy
a 100 %-os tulajdonát képező Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási
Nonprofit Kft. (továbbiakban: Nádudvari Nonprofit Kft.) a fizetési nehézségeinek
enyhítésére 25.000 eFt ft összegű folyószámla hitelt igényeljen és vegyen fel a
számlavezető OTP Bank Nyrt.-től, éven belüli lejárattal.
A Képviselő-testület
a hitel igényléséhez
és felvételéhez szükséges
önkormányzati készfizető kezességvállalást az Nádudvari Nonprofit Kft.
részére biztosítja.
A 136/2015. (X.01.) önkormányzati számú határozatban az önkormányzat
kezességvállalása a már fennálló kötelezettségekkel együtt sem haladja meg az
önkormányzat saját bevételeinek 50 %-át, tehát korlátozás alá nem esik.
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (3)
bekezdés d) pontja alapján nem szükséges a Kormány hozzájárulása a
kezességvállaláshoz, mivel éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügylet
megkötéséhez nyújtja.
Az önkormányzat kinyilatkozza, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 96. § (1) bekezdése szerinti feltételek teljesülését megvizsgálta, az
adós a visszafizetési kötelezettségének eleget tud tenni a hitel lejáratáig.
Felhatalmazza a polgármestert és a Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetőjét,
hogy a Kezességvállalási Szerződést az OTP Bank Nyrt. Északkelet-magyarországi
Régió Debreceni Központjával aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Beke Imre polgármester
Ludman Lajos ügyvezető
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi Iroda Vezetője
Kmft.
Beke Imre sk.
polgármester

Vincze András sk.
jegyző

