JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2012. július 19-én de. 7,30 órakor a Nádudvar Városi
Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából
Jelen vannak:

Beke Imre polgármester
Boros Lajosné, Juhász Sándor,
Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona,
Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők
Vincze András jegyző,
Dr.Sós Csaba aljegyző,
Kalmár Erzsébet tanácsadó, cimzetes főjegyző,
Dr. Koroknai-Bokor Erzsébet irodavezető,
Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,

Távolmaradását bejelentette:
Csendes Ferenc,
Kovács Zsolt képviselők
Beke Imre polgármester , köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja,
hogy 7 fő képviselő jelen van, így a testület határozatképes, az ülést megnyitja.
Előterjesztést tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre Juhász Sándor és Korcsmáros Sándor
képviselőkre, melyet a testület 7 igen szavazattal elfogadott.
Ezt követően előterjesztést tett a meghívóban közölt napirendi pontokra, melyet a
képviselő-testület a 7 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadott el:
Napirendi pontok:
1./

2./

Előterjesztés 123/2012. (VI.28.) önkormányzati számú határozattal elfogadott
Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás ivóvízminőségjavítás támogatási pályázat benyújtásának módosítására.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Egyebek

1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Környezet és
Energia Operatív Program keretében, ivóvízminőség-javítás KEOP-1.3.0/09-11-20110010 azonosítószámú projekt önerejéhez EU Önerő Alap támogatás pályázat
benyújtása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Készítette: Dr. Sós Csaba aljegyző
Törvényességi ellenőrzést végezte: Vincze András
A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges.
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Önkormányzati Társulás Környezet és Energia Operatív Program keretében,
ivóvízminőség-javítás KEOP-1.3.0/09-11-2011-0010 azonosítószámú projekt
önerejéhez EU Önerő Alap támogatás pályázat benyújtására, melynek írásos anyaga
a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A 2012. július 12-ei testületi ülésen már döntöttünk erről, de a benyújtott pályázati
dokumentációval kapcsolatban a Magyar Államkincstár hiánypótlásra szólította fel a
Derecske Város Önkormányzatát, mivel a Közreműködő Szervezet által megítélt nettó
összköltség és a tervezett összköltség között különbség van, ez a Hajdú-Bihar
megyei Ivóvízminőség-javító Társulás önerejének változásával ár együtt, amely
mindösszesen 42 forint összeget tesz ki.
Ez a módosítás anyagilag Nádudvar Város Önkormányzatát nem érinti. Mivel az
önkormányzat is tagja a társulásnak, így a 123/2012.(VI.28.) önkormányzati számú
határozati javaslatot az előterjesztésnek megfelelően módosítani szükséges.
A polgármester az alábbi határozati javaslatot tette:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 123/2012. (VI. 28.) Ök. számú határozatát módosítja, és a
Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás által
megvalósítandó, „Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Projekt” című,
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0010 azonosítószámú projekt beruházási
összköltségét és a saját forrás összegét az alábbiak szerint állapítja
meg:
1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a HajdúBihari
Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati
Társulás
által
megvalósítandó, KEOP-1.3.0/09-11-2011-0010 azonosítószámú
projekthez kapcsolódó beruházás összköltségét nettó 2 061 707
057 Ft összegben, a beruházás saját forrás összegét nettó
307 729 488 Ft összegben elfogadja.
A beruházás saját forrásának összege a tagönkormányzatok között
az alábbi táblázatban foglaltak szerint oszlik meg:
Település
Derecske
Báránd
Bedő
Berekböszörmény
Furta
Hortobágy (Szásztelekkel)
Kaba
Körösszegapáti
Nádudvar
Tetétlen
Vekerd
Zsáka
Összesen

Saját forrás összesen (Ft)
47 397 151
26 037 058
9 445 729
15 156 626
24 557 308
30 652 064
57 093 513
11 261 530
38 108 978
10 303 724
1 866 555
35 849 252
307 729 488

-3A tervezett fejlesztés pénzügyi forrásainak összetételét és azok éves
ütemezését az alábbiak szerint fogadja el:
Források
2012. év
megnevezése
1. EU
Alapokból
igényelt
56 949 027
forrás
összege
2. A
fejlesztésh
ez hazai
társfinans
zírozás
keretében
biztosított
összeg
3. A
pályázó
összes
9 991 516
saját
forrása
(3.1+3.2)
3.1 A
Pályázó
által
költségveté
sének
9 991 516
terhére
vállalt
saját
forrás
összege
3.2. Hitel
4. Egyéb
források
összesen
(4.1.+4.2.+
4.3.)
4.1.
Lakossági
hozzájárul
ás
4.2. Egyéb
magánforr
ás
4.3. Egyéb
szervezete

2013. év

1 045 298
293

2014. év

651 730 249

Összesen
(Ft)
1 753 977
6
9

307 729
183 394 085

4
8
8

114 343 887

307 729
183 394 085

114 343 887

4
8
8

k
támogatás
a
5. A
beruházás
összköltsé
ge
(1.+2.+3.+
4.1.+4.2.+
4.3.)
Az EU
Önerő
alapból
igényelhet
ő
támogatás
maximális
összege
A Pályázó
által
igényelt
EU Önerő
alap
támogatás
összege:

66 940 543

1 228 692
376

766 074 138

2 061 707
0
5
7

100 %

9 991 516

183 394 085

114 343 887

307 729
4
8
8

Az uniós támogatással el
nem ismert beruházási
költségek
Beruházási költségek
mindösszesen

0

2 061 707
0
5
7

2. A Képviselő-testület a ráeső saját forrás összegét EU Önerő Alap
támogatásból kívánja biztosítani.
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a beruházás saját
forrásának támogatására a Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtson be 6/2012. (III. 1.) BM
rendelet alapján az EU Önerő Alap pályázati kiírásra.
3. A Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
amennyiben nem nyeri el a támogatást az EU Önerő Alapból, úgy
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget
vállal arra, hogy a ráeső saját forrás összegét más módon biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti
döntést a Társulási Tanács ülésén képviselje.
Határidő: folyamatos
Felelős: Beke Imre polgármester

-5Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják
el.
A képviselő-testület a polgármester által tett határozati javaslatot
7 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének133/2012.(VII.19.)
önkormányzati határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 123/2012. (VI. 28.) Ök. számú határozatát módosítja, és a
Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás által
megvalósítandó, „Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Projekt” című,
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0010 azonosítószámú projekt beruházási
összköltségét és a saját forrás összegét az alábbiak szerint állapítja
meg:
1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a HajdúBihari
Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati
Társulás
által
megvalósítandó, KEOP-1.3.0/09-11-2011-0010 azonosítószámú
projekthez kapcsolódó beruházás összköltségét nettó 2 061 707
057 Ft összegben, a beruházás saját forrás összegét nettó
307 729 488 Ft összegben elfogadja.
A beruházás saját forrásának összege a tagönkormányzatok között
az alábbi táblázatban foglaltak szerint oszlik meg:
Település
Derecske
Báránd
Bedő
Berekböszörmény
Furta
Hortobágy (Szásztelekkel)
Kaba
Körösszegapáti
Nádudvar
Tetétlen
Vekerd
Zsáka
Összesen

Saját forrás összesen (Ft)
47 397 151
26 037 058
9 445 729
15 156 626
24 557 308
30 652 064
57 093 513
11 261 530
38 108 978
10 303 724
1 866 555
35 849 252
307 729 488

A tervezett fejlesztés pénzügyi forrásainak összetételét és azok éves
ütemezését az alábbiak szerint fogadja el:
Források
2012. év
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2. A Képviselő-testület a ráeső saját forrás összegét EU Önerő Alap
támogatásból kívánja biztosítani.
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a beruházás saját
forrásának támogatására a Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtson be 6/2012. (III. 1.) BM
rendelet alapján az EU Önerő Alap pályázati kiírásra.
3. A Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
amennyiben nem nyeri el a támogatást az EU Önerő Alapból, úgy
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget
vállal arra, hogy a ráeső saját forrás összegét más módon biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti
döntést a Társulási Tanács ülésén képviselje.
Határidő: folyamatos
Felelős: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, ezt követően zárt ülést rendelt el.
2./ EGYEBEK:
Boros Lajosné képviselő, egyebekben előadta, hogy a Kormányablak
a Tolbuhin uti iskolában kerül elhelyezésre, illetve a hivatal
apparátusa is, míg az uj hivatali épület el nem készül.
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a megfelelő helyre kerülne, vagyis a fürdőbe. Ott lesz méltó helyen.
Ezzel egyetért Juhász Sándor képviselőtársa is. Azért lenne erre
szükség, mert ha felszabadul ez a hely, akkor a fejlesztő csoportnak
elegendő lenne ez a helyiség.
Beke Imre polgármester, kormányablak kialakításával kapcsolatban
kemény elvárások vannak.
Ha biztosítunk helyiséget , akkor itt lesz a kihelyezett munkaügyi
központ, vagy az ÁNTSZ, főállatorvos, falugazdász. Mindenképpen
meg kell oldanunk, hogy itt legyen helyben a kihelyezett
ügyfélszolgálat, mert ha nem, akkor a lakosságnak a járási
központhoz kell menni. Ezt nem szeretnénk. Mindenképpen a mi
érdekünk ennek a megvalósítása.
Meg fogják nézni, hogy mit lehet tenni a fizikoterápiával, az
áthelyezéséről már több ízben tárgyaltak.
Boros Lajosné képviselő, kevés az, hogy megnézzük hova lehet tenni
a fizikoterápiát. Itt dönteni kell, mert szeptember 01-ig ki kell alakítani
a helyét. Akkor kezdődik a tanítás, addig ezt rendbe kell tenni. Más
alapfeladatok vonatkoznak az iskolára, és más alapfeladatok a
szociális ellátásra. Tegyék végre a helyére , el kell ismét indítani ennek
a folyamatát, hogy a végleges helyére kerüljön a fizikoterápia, vagyis
a fürdőbe.
Korcsmáros Sándor képviselő, egyetért Boros Lajosné
képviselőtársa felvetésével. Valóban a fürdőben lenne a helye a
fizikoterápiának, mint más városokban, mint pl. Kabán. Ott is meg
tudta oldani a képviselő-testület , minden kezelés ott van, és ebben az
évben nem volt ráfizetéses. Mi meg nem tudjuk megoldani, el kell
rendelni, meg kell valósítani.
Beke Imre polgármester, valóban a fürdő területén kell lennie a
fizikoterápiának ezzel ő is egyetért.
Boros Lajosné képviselő, biztos nagyon sokat igénybe vennék ezt a
szolgáltatatást, nemcsak a Nádudvariak.
Juhász Sándor képviselő, minden fürdőhelyen igy van, a
fizikoterápiás szolgáltatásokat ott lehet igénybe venni. Jó bevételi
forrás is.
Beke Imre polgármester, ezzel egyetért, igaza van , el kell indítani a
fizikoterápia áthelyezését a fürdőbe.
Réz Szilárd képviselőnek válaszként elmondta, hogy nem volt szó soha
arról, hogy a művészeti iskolába kerül át a kormányablak.
Vincze András jegyző, az egyeztetések során a Tolbuhin úti iskola
Tolbuhin utcára néző szárnyát kérték kormányablak elhelyezésére.
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Református Egyház 100 millió forintot ajánlott fel az önkormányzatnak
három épületért cserébe ?
Beke Imre polgármester, a megyei közgyűlés alelnökével együtt
közösen tartottak egyeztetést, szóban beszéltek arról, hogy jelenleg
azokra az épületekre , amit kért szükség van, igy a Tolbuhin úti
iskolára, Kövy Sándor általános iskola emeleti részére, és a II. sz.
óvodára.
Helyette felajánlottuk neki a Petőfi úti iskolát, és a III.sz. óvodát, de
nem fogadta el.
Juhász Sándor képviselő, vagyis 100 millió forintot ajánlott fel a
három épületért?
Beke Imre polgármester ,beszélgetésként valóban elhangzott ez az
összeg, de írásba nem volt. A kért épületekre szükség van, mivel a
gyerekek elhelyezéséről gondoskodni kell, hiszen 9oo fő gyermek jár
iskolába. Hivatalosan egy szülő sem jelentette be, hogy a gyermeke
átmegy a református iskolába. Lehet, hogy már egy év múlva már
nem kellenek ezekre az épületek , lesz szabad hely, ha a református
iskola felépül. Most hivatalosan 900 gyereket kell számításba venni.
Lehet ez ugyan 600 fő, de akkor is 2/3-os a többség.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a LEADER pályázattal kapcsolatban
nyert pályázati összeg támogatási szerződés aláírásakor oda kell
figyelni a dátumra, mert a támogatási szerződés aláírás követő 90
napon belül a kifizetési kérelmet be kell nyújtani.
Boros Lajosné képviselő, egyeztetni kell a pályázati összeget, 18
hónap van a megvalósításra. Nem támogatási szerződés, hanem
határozatot kapnak, és mellette lesz a támogatási összeg is, amit
megkapunk.
Juhász Sándor képviselő, ha 15 millióra pályázatot , akkor annyit
kel kapni. Ő 12 millió forintot kap.
Beke Imre polgármester, mivel több napirend, és hozzászólás nem
volt az ülés 8,00 órakor berekesztette.
Kmft.
Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

Juhász Sándor
Korcsmáros Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítők

Városi Önkormányzat
Polgármesterétől !
4181. N á d u d v a r
Fő u. 119.sz.
90-121/2012.
MEGHIVÓ!

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőit 2012. július 12-én
(csütörtökön) de.: 7,30 órára rendkívüli képviselő-testületi ülésre
összehívom.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 4.sz. irodájában

Napirendi pont:

Az újonnan induló beruházásaink fejlesztési hiteleihez
ingatlan-fedezetek kijelölése.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Megjelenésére feltétlenül számítok.
Nádudvar, 2012. július 12.

Üdvözlettel:
Beke Imre sk.
polgármester

Nádudvar Város Önkormányzat

 4181. Nádudvar, Fő út 119. Tel.: 54/ 529-010
Fax: 54/ 480-256, e-mail: nadudvar@nadudvar.hu

Iktató szám: 90-120/2012.

ELŐTERJESZTÉS
Nádudvar Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
2012. július 12-i ülésére
Tárgy: Az újonnan induló beruházásaink fejlesztési hiteleihez
ingatlan-fedezetek kijelölése.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Készítette: Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi irodavezető
Tárgyalja: Pénzügyi, Városfejlesztési Környezetvédelmi Bizottság
Törvényességi ellenőrzést végezte: Dr. Sós Csaba aljegyző.
A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges.

Nádudvar Város Önkormányzat
 4181. Nádudvar, Fő út 119. Tel.: 54/ 529-010
Fax: 54/ 480-256, e-mail: nadudvar@nadudvar.hu

Előkészítette: Jakabné
irodavezető
Ikt. szám: 90 – 120/2012.

Beke

Gyöngyi

Közgazdasági

és

Pénzügyi

Előterjesztés
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. július 12-i rendkívüli ülésére
Tárgy: Az újonnan induló beruházásaink fejlesztési hiteleihez
ingatlan-fedezetek kijelölésére.

Tisztelt Képviselő-testület!
A két induló nagy-beruházásunk hitelfelvételéhez a bank az önkormányzat költségvetési saját
bevételeinek engedményezése mellett ingatlanfedezetet is előír.
A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0035. sz „Nádudvar település szennyvízelvezető rendszerének,
valamint szennyvíztisztító telepének fejlesztése” projekt önerejeként 42.987.815.- Ft , az
ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0010. sz. „Nádudvar belvárosának funkcióbővítő fejlesztése”
c. projekt önerejéhez megközelítően 155.491.562.- Ft hitelfelvételek válnak szükségessé.
A képviselő-testület a 67/2012. /IV.12.) Ök.sz. határozattal 277.298 eFt becsült értékű
ingatlanfedezetet már felajánlott. A bank a saját értékbecslőjével az ingatlanok felértékelését
elvégezte. A forgalmi értéket 132.300 eFt –ban, hitelbiztosítéki értékként pedig 94.500 eFtban fogadta el. Többszöri egyeztetést követően a bank további, kb. 80 MFt
ingatlanfedezetet kér. Sajnos korlátozott értékben rendelkezik most már önkormányzatunk
nagyobb piaci értékkel rendelkező ingatlannal. A bank továbbra is elfogadja fedezetként a
külterületi földeket , azon belül is a szántót igen magas hitelfedezeti értéken (kb. 85 %-ban).
A jelzálog bejegyzéssel a bank semmilyen kötöttséget nem támaszt a hiteligénylővel
szemben, pl. hasznosítás módjában, vagy a föld művelésében.
Az önkormányzat ingatlan-kataszter nyilvántartásában szereplő, saját, becsült értékeink
alapján a korábbi döntésen túl az alábbi ingatlanokat terjesztjük a Képviselő-testület elé
hitelfedezet céljából:

Sorszám Helyrajzi Megnevezés
szám
I.
Korlátozottan forgalomképes
törzsvagyonba tartozó
ingatlanok
1.
3273/6.
Szolgáltatóház (Petőfi u.iskola)
2,
1548
Sporttelep
Összesen:
II.
Üzleti vagyonba tartozó
ingatlanok
1.
Külterületi gyep, legelő
2.
Külterületi szántó
Összesen:
Mindösszesen:

Terület
(m2)

Becsült érték (eFt)

4.191
22.081

52.136
43.933
96.069

2.077.018
112.406

53.995
4.548
58.543
154.612

Kérem a Képviselő-testületet határozza meg azokat az ingatlanokat, amelyeket a bank részére
hitelfelvétel céljából jogi biztosítékként felajánlhatunk. A korlátozottan forgalomképes
törzsvagyonba tartozó ingatlanokat az említett vagyonrendelet 5. §-a alapján át kell minősíteni
forgalomképesség szempontjából az üzleti vagyon kategóriájába. Az átminősítéshez az
értékbecslést el kell végeztetni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatokat szíveskedjen elfogadni.
Nádudvar, 2012. július 10.
Beke Imre sk
polgármester
I sz. H a t á r o z a t i j a v a s l a t :
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …./2012. (……) Ök.sz.
határozata:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a
vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló a 4/2012. (III.30.) Ök.sz. rendelet
mellékletében az alábbi ingatlanok forgalomképességi szempontjából történő besorolását
megváltoztatja.
A korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból az alábbi tételeket az üzleti vagyon
kategóriájába sorolja:
Sorszám Helyrajzi Megnevezés
szám

Terület
(m2)

Becsült érték (eFt)

Utasítja a képviselő-testület a polgármestert, hogy a vagyonrendeletet a fenti tételekkel
módosítva a testület elé terjessze elő, a Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy az
ingatlan nyilvántartásokban a változást vezesse át.

Határidő: azonnal
Felelős: Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
II. sz. H a t á r o z a t i j a v a s l a t :
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …./2012. (……) Ök.sz.
határozata:
Nádudvar Város Önkormányzata a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0035. sz „Nádudvar település
szennyvízelvezető rendszerének, valamint szennyvíztisztító telepének fejlesztése” projekt
önerejeként 42.987.815.- Ft , az ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0010. sz. „Nádudvar
belvárosának funkcióbővítő fejlesztése” c. projekt önerejéhez megközelítően 155.491.562.- Ft
hitelfelvételéhez hitelnyújtási feltételként az önkormányzat költségvetési saját bevételeinek
engedményezésén túl, további jogi biztosítékként az alábbi az önkormányzat vagyonáról és a
vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló a 4/2012. (III.30.) Ök.sz. rendelet mellékletét
képező, az önkormányzat üzleti vagyonába tartozó ingatlanokat ajánlja fel a bank részére. A
becsült értékek az önkormányzat ingatlan- kataszteri nyilvántartásában lévő becsült
értékeknek felel meg.
Sorszám Helyrajzi Megnevezés
szám

Terület
(m2)

Becsült érték (eFt)

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megjelölt két projekt hitelkérelméhez a fenti
ingatlanok nyilvántartási adatait szolgáltassa ki, és az értékbecslésekhez a szükséges
segítséget a bank részére adja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Beke Imre polgármester

Beke Imre sk.
polgármester

Vincze András sk.
jegyző

