JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2013.február 28-án du. 14 órakor a Nádudvar Városi
Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából.
Jelen vannak:

Beke Imre polgármester
Boros Lajosné, Csendes Ferenc,
Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor,
Kovács Zsolt, Ludmanné Papp Ilona,
Réz Szilárd képviselők
Vincze András jegyző,
Dr. Sós Csaba aljegyző,
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,
Dr. Koroknai-Bokor Erzsébet irodavezető,
Dr. Tóth János főkapitány-helyettes
Dr. Gali Sándor r. alezredes, kapitányságvezető
Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,

Távolmaradását bejelentette:
Rásó Tibor képviselő
Beke Imre polgármester, köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja,
hogy 8 fő képviselő jelen van, így a testület határozatképes, az ülést
megnyitja.
Külön köszöntötte dr. Tóth János főkapitány-helyettes urat, és dr. Gali Sándor
r. alezredest a Hajdúszoboszló Rendőrkapitányság Kapitányság Vezetőjét.
Előterjesztést tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre Kovács Zsolt és réz Szilárd
képviselőkre, melyet a testület 8 igen szavazattal elfogadott.
Ezt követően előterjesztést tett a meghívóban közölt napirendi pontokra, és
javasolta, hogy napirendként vegyék fel a Nádudvari Hírek c. újság hirdetési
tarifáira vonatkozó előterjesztést..
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napirendi pontokat az alábbiak szerint tárgyalja:
Napirendi pontok:
1./ Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság tájékoztatója.
Előterjesztő: dr.Gali Sándor r. alezredes kapitányságvezető
2./ Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
3./ Előterjesztés az önkormányzati fenntartású helyiségek és berendezések
használati díjainak, és egyéb nem lakáscélú önkormányzati ingatlanok
bérleti díjának módosítására
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
4./A Nádudvari Hírek hirdetési tarifáiról szóló 23/2013 (II.13.) Ök. sz.
határozat kiegészítéséről
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
5./Az önkormányzat 2013. évi kitüntetési díjainak odaítélése.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, a napirendek tárgyalása előtt tájékoztatta a
képviselő-testület tagjait, hogy a mai napon Debrecenben aláírásra került az
önkormányzatok adósságának részben történő átvállalása tárgyában
született megállapodás, mely szerint az önkormányzat 180.266.226,-ft
támogatásban részesült. A kormány nem ismerte el a hitel teljes egész
összegét, csak a 40 %-ot. Ugy gondolja, ennek is örülni kell, hiszen jelentős
beruházás vár még az önkormányzatra.
Juhász Sándor képviselő, kérdésként vetette fel, hogy ez a
rendkívüli ülés, és februárban még nem volt rendes ülés?

mai ülés

Beke Imre polgármester, igen ez egy rendkívüli ülés, mivel úgy gondolja, hogy
a költségvetést kellőképpen át kell beszélni. Ezzel kapcsolatban hétfőn 15,30
órakor lesz egy megbeszélés, és szerdán 14 órától a testületi ülés.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság tájékoztatója.
Előterjesztő: dr.Gali Sándor r. alezredes kapitányságvezető
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vezetőjével, jó az együttműködés. Bízik abban, hogy továbbra is igy lesz.
Sajnos sok problémával kell találkozniuk lakó ingatlanokkal kapcsolatban.
Megüresedett ingatlanokat és az abban lakókat
meg kell védeni. a
megüresedett lakásokat sajnos idegenek szétszedik, megrongálják, ami
mozgatható elviszik. Félnek a lakók ezektől az elkövetőktől. Fontos a lakosság
közbiztonságérzetének megtartása.
Dr. Gali Sándor r. alezredes, kapitányságvezető, elmondta, hogy a hatályos
törvényi
szabályozás
évente
egyszer
kötelezi
beszámoltatni
a
rendőrkapitányságot.
Jelen esetben egy konzultációs fórumra érkezett. Próbált válaszolni a
Polgármester úr által irt levélre, tényszerű adatokkal. Elmondta, hogy a
színesfém felvásárló telepeknek nem örülnek, mert az ott talált fémek
tulajdonjoga kérdéses, sok eseten nem lehet tisztázni. Sajnos, ami eltűnik a
városból, az mind ott található meg a kereskedőnél, aki meg is vásárolja. Ez a
tevékenység ösztönzi az elkövetőket a vagyon elleni bűncselekményre. Itt
Nádudvaron két telephely van, az egyik közreműködik a rendőrséggel, mig a
másik a (Mártirok utcai? ) nem volt segítőkész. Ha feltételeknek nem felel meg
a telephely , akkor ne működjön, nem szabad nekik engedélyt adni.
A rendőrség 2013-ban
három településről kapott, igy Ebes, Nagyhegyes,
Hajdúszoboszló önkormányzatai anyagi támogatást nyújtottak.
Nagy szükség van az önkormányzatok anyagi
támogatására, mivel
közterületi munkát, a bűncselekmény felderítést és készenlétet kell egyszerre
csinálni. Sajnos csak túlmunkában tudják ellátni ezeket a feladatokat,
mindaddig, amíg a dolgozó terhelhető és a jogszabály megengedi. A
szomszédos területen lévő körzeti megbízott segít, amíg tud.
Szeretné, ha az önkormányzatnak lenne lehetősége anyagilag támogatni a
rendőrök túlmunkáját. Talán akkor jobban meg lehetne oldani a közbiztonság
javítását. Nem nagy összegről van szó.
A bűncselekmények általában a peremrészeken történnek, de ha csak ott van
a rendőr, akkor a belvárosban nincs. Akkor ott alakulhat ki gond. Ez a dolog
tartható, de nem szüntethető meg, már az is nagy eredmény, ha
elfogadhatónak tartjuk a bűnügyi mutatókat. Példaként említette meg , hogy
Budapesten sok helyen be van kamerázva a terület, de mivel a bűnözők ezzel
tisztában vannak, igy más helyre teszik át a helyüket.
Visszatartó erő az is, ha a rendőr megfogja a bűnözőt, és eljárás alá vonja,
szabálysértési eljárást kezdeményez. 24 óra a fogdában is nagyon nagy
visszatartó erő, főleg az első bűnözőnek.
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kapitányság címére, hogy a beadványban foglaltakat kivizsgáltathassa.
Csendes Ferenc képviselő, a panaszbeadvánnyal kapcsolatban elmondta,
hogy üresen álló házról van szó, ami ezért üres, mert sajnos a tulajdonos nem
birta idegekkel az állandó zaklatást, és a hatóság is azt mondta, hogy
költözzön el a lányához, ami meg is történt. Igy az üresen álló lakóházat
ismeretlenek „szétszedték”. Kérdésként vetette fel, hogy van –e koncepció erre
vonatkozóan, hogyan állítható meg ez a fajta bűncselekmény elkövetés?
Mindenképp kell keresni lehetőséget, a forrást az anyagi támogatásra. Nehogy
emiatt ne legyen biztonság.
Kovács Zsolt képviselő, köszöni a beszámolót és a megjelenést. Kérdésként
vetette fel, mit jelent a közlekedési bűncselekmény?
Réz Szilárd alpolgármester, köszöni a tájékozatót, és a megjelenést. A
tájékoztató anyag elején tul szépek a számok, nem azt mutatja, amit éreznek
az emberek. A lakosságot fel kell világosítani, ha sérelem éri, írásos
feljelentést tegyen a rendőrségen. Sajnos az esetek többségében nem is
jelentik a lopásokat az emberek, ezért is nem tud a rendőrség róla. A lakosság
elfásult, de ennek ellenére tájékoztatni kell őket, hogy az írásos feljelentéshez
ragaszkodjanak.
Juhász Sándor képviselő, egyetért az előző hozzászólással. A feljelentések
sok esetben elmaradnak, azért ilyen a statisztika. Jónak tarja egy
közbiztonsági fórum megszervezését, ahol a lakosságot fel lehetne világosítani
sok mindenről, többek között, hogy a feljelentést írásban tegyék meg.
Ez a tájékozatót a testület kérte egy bizonyos levél kapcsán, mert fel voltak
háborodva, hogy egy idős családnak el kell költözni, mert fényes nappal
rabolnak. Támogatja, hogy az önkormányzat keresse meg a lehetőségét az
anyagi támogatásnak.
Boros Lajosné képviselő, egyetért az előző hozzászólásokkal. Kérdésként
vetette fel, hogy mi lesz a DADA programmal? Nagyon jó nevelő hatása van az
iskolába, jó volt az előadó hölgy, de sajnos el fog menni. Mi fog történni
szeptemberben, lesz –e tovább folyatás? Időbe el kell kezdeni ezt az oktatást,
foglalkozni kell a gyerekekkel.
Beke Imre polgármester,
példaértékű a kapcsolata a rendőrségnek a
mezőőrökkel, polgárőrökkel. Ez is nagy segítség. Azon kívül még 1 fő
adminisztrátorral is segítette az önkormányzat a rendőrség munkáját, és a
továbbiakban is fogja.
A tulóra támogatása, a költségvetés kérdése. Mindenképpen meg fogják
keresni a forrást. Kérdésként vetette fel, hogy változik –e az állomány
létszáma itt Nádudvaron?
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hogy közlekedési bűncselekmény itt Nádudvaron nem olyan számottevő.
Közlekedési bűncselekmény körébe tartozik az pl., aki gépkocsival közúti
balesetet okoz, ide tartozik a cserbenhagyás is, vagy aki a gépkocsit ittas
vezetőnek adja át.
DADA programmal kapcsolatban elmondta, hogy lesz folytatása, de még nem
tudja mikor. A jelenlegi kolleganője áthelyezést kért, de csak tanév végén kap
rá engedélyt. Ezt követően törekedni fognak arra, hogy az állományból több
személy foglalkozzon ezzel a programmal.
A rendőrőrs állományát két fővel kívánja növelni, természetesen
nádudvariakkal, hiszen a helybeli lakosok jobban át tudják érezni a
problémát. Egy fő foglalkoztatása folyamatban van, a másik személy kilétét
még nem tudja biztosan. Van olyan rendőrkollégája, aki a munka után még
elmegy a polgárőrökkel együtt dolgozni, de sajnos ez hosszú távon nem
mehet, tovább nem terhelhetőek. Ez is bizonyítja azt, hogy jó a kapcsolat a
polgárőrökkel és mezőőrökkel is.
2011. évben tartottak lakossági fórumot, sajnos nem volt látogatott, de lehet,
ha az önkormányzat hívná meg a lakosságot, akkor talán nagyobb
érdeklődés lenne. Szükségesnek tartja, mert itt lehetne a lakosságot
tájékoztatni , informálni a birtokvédelemről, a vagyonvédelemről, illetve a
saját maguk védelméről.
A polgármester úr által küldött levéllel kapcsolatban elmondta, hogy csak
azokban az esetekben tud intézkedni, amiről tud. Kérte, hogy minden esetben
jelezzék feléjük az eseteket.
Dr. Tóth János. főkapitány-helyettes, a rendőrség munkájának mérője a
megelégedettség, igyekeznek ennek megfelelni. Nádudvar problémás
település, de azért nem kell minden nap bűncselekményekkel foglalkozni. Elé
kell menni a dolgoknak, nem pedig utána, mert sokkal többe kerül. Ha gond
van azt azonnal jelezni kell, igy kell tenni a lakatlan ingatlanokkal
kapcsolatban is, ami ugyan nem egyedi probléma, mindennapos gond több
településen is. Kiemelten figyelemmel kísérik az idős lakosságot, de nem elég
csak a rendőröknek , hanem a lakosságnak is óvatosabbnak kellene lenni.
Érti itt a vagyonvédelmet, vagy a külső segítséget, pl. jelzőrendszeres
segitségnyujtás.
Nagyon jónak tartaná egy közbiztonsági fórum megszervezését, ahol a
lakosságot tájékoztatni lehetne a lehetőségekről.
Tulajdoni elleni szabálysértéseknél nem a lakosságot kivánják pénzzel
sulytani, de egy visszatartó erő, ha őrizetbe veszik őket, ahol ez müködik
láthatólag van visszatartó ereje ennek.
Közterületen való jelenlét is megelőző lehet, de a lakosságnak is oda kell
figyelni egymásra, hogy ne maradjon felderitetlenül az ügy. Ez egy közös
tevékenység. Bőviteni fogják a rendőrőrs létszámát, csak nádudvariakkal,
hiszen az itt élők jobban át tudják érezni a helybeliek problémáját, és talán a
lakosság is közlékenyebb velük szemben.
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foglalkozást, tájékoztatást a saját maguk védelmében.
Sajnos kevés olyan kolléga van, aki a DADA programmal szeretne foglalkozni,
de azon lesznek, hogy minél több kollégát felkérjenek erre a képzésre. Lesz
más program is, az is jó lenne, mivel fontos a megelőzés .
Köszöni az együttmüködést, hiszen egymásra utaltak. Az a lényeg, hogy az
állampolgárok élhető környezetben éljenek, ebben partner a készenléti
rendőrség is, akik Nyirbátorban vannak, szükség esetén innen kérnek
segitséget. Valószinü , hogy alkalom adtán itt Nádudvaron is meg fognak
jelenni, reméli eredményesen.
Juhász Sándor képviselő, több lakos ,illetve ő is tapasztalta, hogy a
kerékpárosok nem a kerékpáruton, hanem a másik oldalon a járdán
közlekednek. Jó lenne odafigyelni rájuk, mert ez nagyon balesetveszélyes a
járókelőkre nézve. Fel kell őket szólitani, ez a rész az OTP- és a Mester utcai
szakasz.
Dr. Gali Sándor r. alezredes, kapitányságvezető,
Kéri a pontos megnevezést.

oda fognak rá figyelni.

Csendes Ferenc képviselő, az a véleménye, hogy a lakossági fórumot oda
kell szervezni, ahol gond van, mint például a Sinkókerti óvodába, vagy a
tanodába. Ez a terület veszélyeztetettebb, ide inkább elmennek az emberek.
Meg kell szervezni.
Beke Imre polgármester, ugy gondolja, hogy ennek nincs akadálya, meg kell
szervezni.
Megköszönte a rendőrkapitányság tájékoztatóját, és kérte a képviselő-testület
tagjait, hogy a tájékoztatót vegyék tudomásul.
A képviselő-testület a rendőrkapitányság tájékoztatóját
tudomásul vette.

8 igen szavazattal

Réz Szilárd alpolgármester az üléstermet elhagyta, igy a jelenlévő képviselők
létszáma 7 fő.
2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítására, melynek irásos
anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Dr. Sós Csaba aljegyző, elmondta, hogy a megváltozott jogszabály
értelmében a hivatal alapító okiratának egyes pontjai aktualizálni
szükséges, mivel 2013. január 01.-től a Hajdú-Bihar megyei
Kormányhivatalhoz , illetve a Járási Hivatalhoz átkerültek feladatok. Ezek a
pontositások kerültek átvezetésre.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testületnek tagjainak, hogy az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot az alábbiak szerint fogadják el:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 172/2012.(X.04.)
önkormányzati számú határozattal elfogadott a Polgármesteri Hivatal
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
I. Az alapító okiratban módosul:
I.

Az intézmény neve: Nádudvar Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivataláról Nádudvari Polgármesteri Hivatalra
módosul.

II.

A jogszabályban meghatározott közfeladat az alábbiak szerint
módosul:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 84 §.(1) bekezdése alapján a polgármesteri
hivatal ellátja az önkormányzat működésével,valamint a
polgármester vagy a jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek
döntésre való elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatokat. A hivatal közreműködik az állami szervekkel történő
együttműködésének összehangolásában.

III.

Az alapító okirat az alábbiakkal egészül ki:
Alaptevékenysége:
A polgármesteri hivatal ellátja a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és a
vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott
feladatokat. Gondoskodik a helyi önkormányzat (valamint a helyi
nemzetiségi önkormányzat) bevételeivel és kiadásaival
kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési,
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok
ellátásáról.

IV.

A szakmai alaptevékenység szakfeladatai közül az alábbiak
törlésre kerülnek:
882112 Időskorúak járadéka
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882123 Temetési segély

-8889935 Otthonteremtési támogatás
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése
889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási
támogatása
A szakmai alaptevékenység szakfeladatai közül az alábbi
módosításra kerül:
882202 Közgyógyellátás (méltányossági alapon)
V.

Az illetékessége, működési köre az alábbiakkal egészül ki:
Birtokvédelmi eljárás: 1959. évi IV. törvény a Polgári
Törvénykönyvről
Hagyatéki eljárás: 2010. évi XXXVIII. tv a hagyatéki eljárásról
Anyakönyvi eljárás: 2010. évi I. tv az anyakönyvi eljárásról,
6/2003. (III. 7.) BM rendelet az anyakönyvekről, a
házasságkötési eljárásról és a névviselésről, 1952. évi IV. törvény
a házasságról, a családról és a gyámságról,
Adóigazgatás és adóvégrehajtás: 1990. évi C. törvény a helyi
adókról
Építésügyi szolgáltatási pont feladatok: 322/2012.(XI. 16.)
Kormányrendelet az építésüggyel összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
Kereskedelmi engedélyezés: 210/2009.(IX. 29.) Kormányrendelet
a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről,
239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási
tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről
A helyi önkormányzati rendeletalkotáshoz kötött szociális
ellátások: 1993. évi III. tv. A szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról
Gyermekvédelmi támogatások: 1993. évi III. tv. A szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról, 1997. évi XXXI. törvény a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

VI. A gazdálkodási jogkör szerinti besorolásnál a közhatalmi
feladatokat ellátó szövegrész törlésre kerül. A Polgármesteri Hivatal
ellátja az általa alapított intézmények gazdálkodási feladatait szöveg
helyébe az alábbi szöveg lép: A Polgármesteri Hivatal közgazdasági és
pénzügyi irodája ellátja az alábbi önállóan működő intézmények
pénzügyi és számviteli feladatait: Napfény Óvoda és Bölcsőde,
Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár,
Nádudvari
Mikrotérségi
Szociális
és
Gyermekvédelmi
Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltató Központ

-9VII.A hivatal vezetőjének kinevezési rendje az alábbiak szerint
módosul:
A jegyző kinevezése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 82 §-a, valamint a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek
megfelelően történik. A település polgármestere-pályázat alapjánhatározatlan időre- nevezi ki a jegyzőt.
VIII. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkozási jogviszony az
alábbiak szerint
módosul: A hivatal foglalkoztatottjainak
foglalkoztatási jogviszonya a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény,a Munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv., a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
IX. Bekerül az alapító okiratba:
A feladat ellátás helye: 4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz.
4181 Nádudvar Fő u.76.sz.
4181 Nádudvar Fő u.102. sz.
X. A feladatellátást szolgáló vagyon az alábbiakkal egészül ki:
4181 Nádudvar Fő u.76.sz. alatti 3239 hrsz-ú ingatlan
4181 Nádudvar Fő u.102.sz. alatti 3243/1 hrsz-ú ingatlan
XI. A Nádudvari Polgármesteri Hivatal alapító okiratát egységes
szerkezetbe foglalva jelen határozat 1.sz. melléklete szerint állapítja
meg.
Az új alapító okirat 2013. március 01.-én lép hatályba, mellyel
egyidejűleg az intézmény alapító okiratát szabályozó 172/2012.(X.04.)
önkormányzati számú határozat hatályát veszti.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosított egységes
szerkezetben elfogadott alapító okiratot a MÁK. Hajdú-Bihar megyei
Igazgatósága részére a jogszabályban előirt határidőn belül továbbítsa.
Utasítja a képviselő-testület a polgármestert, hogy az alapító okiratban
foglaltak maradéktalanul érvényesüljenek.
A képviselő-testület felkéri a hivatal vezetőjét, hogy a hivatal SZMSZ-ét
az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően dolgozza át.
Határidő: folyamatos
Felelős:
Beke Imre polgármester
Vincze András jegyző

- 10 ALAPÍTÓ OKIRAT
( Egységes szerkezet)
A hivatal neve:

Nádudvari Polgármesteri Hivatal

Székhelye:

4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz.

Adószám:

15373670-2-09

Bankszámlaszám:

11738149-15728733

Jogszabályban
meghatározott
közfeladat:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 84 §.(1) bekezdése alapján a
polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzat
működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző
feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatokat. A hivatal közreműködik az állami
szervekkel történő együttműködésének
összehangolásában.

Alaptevékenysége:

A polgármesteri hivatal ellátja a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvényben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a
számára meghatározott feladatokat. Gondoskodik a
helyi önkormányzat (valamint a helyi nemzetiségi
önkormányzat ) bevételeivel és kiadásaival
kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési,
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási
feladatok ellátásáról.
Szakágazat szerinti 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú
besorolása:
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Szakmai
alaptevékenység
2012.01.01-től:

841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos, helyi nemzetiségi önkormányzati
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz
kapcsolódó tevékenységek

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó
tevékenységek
841126 Önkormányzatok és társulások általános
végrehajtó igazgatási tevékenysége
841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási
tevékenysége
841133 Adó, illeték, kiszabása, beszedése,
adóellenőrzés
841154 Az önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodással kapcsolatos feladatok
841191 Nemzeti ünnepek programjai
841192 Kiemelt állami és önkormányzati
rendezvények
890505 Helyi közösségi tér biztosítása és érdekeinek
védelme
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
862302 Fogorvosi ügyeleti ellátás
882111 Aktív korúak ellátása
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882202 Közgyógyellátás (méltányossági alapon)
812000 Takarítás
811000 Építményüzemeltetés
Szabad kapacitás
terhére végzett nem
haszonszerzési célú
tevékenység
2012.01.01-től:

A rendelet 1.§. 4.
bek.(a) pontja
(nem kötelező
tartalom)

530000 Postai, futárpostai tevékenység
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi
kapcsolatai
829000 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység
842421 Közterület rendjének fenntartása
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
010000 Növénytermesztés, állattenyésztés és
vadgazdálkodás kapcsolódó szolgáltatások
581100 Könyvkiadás
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
581900 Egyéb kiadói tevékenység
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
869039 Egyéb egészségügyi szolgáltatások (labor)
869037 Fizikoterápiás szolgáltatás
889966 Jóléti, sport- és kultúratámogatások

Technikai
szakfeladatok
(nem kötelező
tartalom)
Az 56/2011.
(XII.31)NGM
rendelet 5/2012.
(III.1.)NGM
rendelettel
módosítva
1.§.4.bek.(d) pontja

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési
szerveikkel

Támogatási célú
szakfeladatok
(nem kötelező
tartalom)
A rendelet 1.§. 4.
bek.(c) pontja

890301-5 Civil szervezetek működési támogatása
890302-5 Civil szervezetek program- és egyéb
támogatása
931201-5 Versenysport-tevékenység és támogatása
931202-5 Utánpótlás-nevelési tevékenység és
támogatása

Illetékessége,
működési köre:

Nádudvar város közigazgatási területe
Birtokvédelmi eljárás: 1959. évi IV. törvény a Polgári
Törvénykönyvről
Hagyatéki eljárás: 2010. évi XXXVIII. tv a hagyatéki
eljárásról
Anyakönyvi eljárás: 2010. évi I. tv az anyakönyvi
eljárásról, 6/2003. (III. 7.) BM rendelet az
anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a
névviselésről, 1952. évi IV. törvény a házasságról, a
családról és a gyámságról,
Adóigazgatás és adóvégrehajtás: 1990. évi C. törvény a
helyi adókról
Építésügyi szolgáltatási pont feladatok: 322/2012.(XI.
16.) Kormányrendelet az építésüggyel összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
Kereskedelmi engedélyezés: 210/2009.(IX. 29.)
Kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek
végzésének feltételeiről, 239/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység
folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről
A helyi önkormányzati rendeletalkotáshoz kötött
szociális ellátások: 1993. évi III. tv. A szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról
Gyermekvédelmi támogatások: 1993. évi III. tv. A
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, 1997.
évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról

Az

alapító

neve, Nádudvar Város Önkormányzata

címe:

4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz.

Alapításának éve:
1990
A fenntartó neve, Nádudvar Város Önkormányzata
címe:
4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz.
Irányító szerv neve,
székhelye:

Nádudvar Város Önkormányzata képviselő-testülete
4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz.

Gazdálkodási
jogkör szerinti
besorolása:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
A Polgármesteri Hivatal közgazdasági és pénzügyi
irodája ellátja az alábbi önállóan működő intézmények
pénzügyi és számviteli feladatait: Napfény Óvoda és
Bölcsőde,
Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár,
Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi
Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltató
Központ

A hivatal
vezetőjének
kinevezési rendje:

A jegyző kinevezése a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
82 §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően
történik. A település polgármestere-pályázat alapjánhatározatlan időre- nevezi ki a jegyzőt.

A
foglalkoztatottakra
vonatkozó
foglalkozási
jogviszony:

A
hivatal
foglalkoztatottjainak
foglalkoztatási
jogviszonya a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról
szóló
1992.
évi
XXXIII.
törvény,
a
Munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv., a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Vállalkozási
tevékenység:

A hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A feladat ellátás
helye:

4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz.
4181 Nádudvar Fő u.76.sz.
4181 Nádudvar Fő u.102. sz.

A feladatellátást
szolgáló vagyon:

4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz., 423 hrsz-ú ingatlan
4181 Nádudvar Fő u.76.sz. alatti 3239 hrsz-ú
ingatlan
4181 Nádudvar Fő u.102. sz.alatti 3243/1 hrsz-ú
ingatlan
Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori
vagyonleltára, értékét a mindenkori mérleg

tartalmazza.
A vagyon feletti
rendelkezés joga:

A hivatal által használt vagyonra és vagyon feletti
rendelkezés jogára a Nádudvar Város Önkormányzata
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
rendelet az irányadó.

A képviselő-testület a fenti javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2013.
(II.28.) önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 172/2012.(X.04.)
önkormányzati számú határozattal elfogadott a Polgármesteri Hivatal
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
I. Az alapító okiratban módosul:
I.

Az intézmény neve: Nádudvar Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivataláról Nádudvari Polgármesteri Hivatalra
módosul.

II.

A jogszabályban meghatározott közfeladat az alábbiak szerint
módosul:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 84 §.(1) bekezdése alapján a polgármesteri
hivatal ellátja az önkormányzat működésével,valamint a
polgármester vagy a jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek
döntésre való elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatokat. A hivatal közreműködik az állami szervekkel történő
együttműködésének összehangolásában.

III.

Az alapító okirat az alábbiakkal egészül ki:
Alaptevékenysége:
A polgármesteri hivatal ellátja a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és a
vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott
feladatokat. Gondoskodik a helyi önkormányzat (valamint a helyi
nemzetiségi önkormányzat) bevételeivel és kiadásaival
kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési,
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok
ellátásáról.

- 15 IV.

A szakmai alaptevékenység szakfeladatai közül az alábbiak
törlésre kerülnek:
882112 Időskorúak járadéka
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882123 Temetési segély
889935 Otthonteremtési támogatás
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése
889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási
támogatása
A szakmai alaptevékenység szakfeladatai közül az alábbi
módosításra kerül:
882202 Közgyógyellátás (méltányossági alapon)

V.

Az illetékessége, működési köre az alábbiakkal egészül ki:
Birtokvédelmi eljárás: 1959. évi IV. törvény a Polgári
Törvénykönyvről
Hagyatéki eljárás: 2010. évi XXXVIII. tv a hagyatéki eljárásról
Anyakönyvi eljárás: 2010. évi I. tv az anyakönyvi eljárásról,
6/2003. (III. 7.) BM rendelet az anyakönyvekről, a
házasságkötési eljárásról és a névviselésről, 1952. évi IV. törvény
a házasságról, a családról és a gyámságról,
Adóigazgatás és adóvégrehajtás: 1990. évi C. törvény a helyi
adókról
Építésügyi szolgáltatási pont feladatok: 322/2012.(XI. 16.)
Kormányrendelet az építésüggyel összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
Kereskedelmi engedélyezés: 210/2009.(IX. 29.) Kormányrendelet
a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről,
239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási
tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről
A helyi önkormányzati rendeletalkotáshoz kötött szociális
ellátások: 1993. évi III. tv. A szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról
Gyermekvédelmi támogatások: 1993. évi III. tv. A szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról, 1997. évi XXXI. törvény a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

VI. A gazdálkodási jogkör szerinti besorolásnál a közhatalmi
feladatokat ellátó szövegrész törlésre kerül. A Polgármesteri Hivatal
ellátja az általa alapított intézmények gazdálkodási feladatait szöveg
helyébe az alábbi szöveg lép: A Polgármesteri Hivatal közgazdasági és

pénzügyi irodája ellátja az alábbi önállóan működő intézmények
pénzügyi és számviteli feladatait: Napfény Óvoda és Bölcsőde,
- 16 Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár,
Nádudvari
Mikrotérségi
Szociális
és
Gyermekvédelmi
Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltató Központ
VII. A hivatal vezetőjének kinevezési rendje az alábbiak szerint
módosul:
A jegyző kinevezése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 82 §-a, valamint a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek
megfelelően történik. A település polgármestere-pályázat alapjánhatározatlan időre- nevezi ki a jegyzőt.
VIII. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkozási jogviszony az
alábbiak szerint
módosul: A hivatal foglalkoztatottjainak
foglalkoztatási jogviszonya a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény,a Munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv., a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
IX. Bekerül az alapító okiratba:
A feladat ellátás helye: 4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz.
4181 Nádudvar Fő u.76.sz.
4181 Nádudvar Fő u.102. sz.
X. A feladatellátást szolgáló vagyon az alábbiakkal egészül ki:
4181 Nádudvar Fő u.76.sz. alatti 3239 hrsz-ú ingatlan
4181 Nádudvar Fő u.102.sz. alatti 3243/1 hrsz-ú ingatlan
XI. A Nádudvari Polgármesteri Hivatal alapító okiratát egységes
szerkezetbe foglalva jelen határozat 1.sz. melléklete szerint állapítja
meg.
Az új alapító okirat 2013. március 01.-én lép hatályba, mellyel
egyidejűleg az intézmény alapító okiratát szabályozó 172/2012.(X.04.)
önkormányzati számú határozat hatályát veszti.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosított egységes
szerkezetben elfogadott alapító okiratot a MÁK. Hajdú-Bihar megyei
Igazgatósága részére a jogszabályban előirt határidőn belül továbbítsa.
Utasítja a képviselő-testület a polgármestert, hogy az alapító okiratban
foglaltak maradéktalanul érvényesüljenek.

- 17 A képviselő-testület felkéri a hivatal vezetőjét, hogy a hivatal SZMSZ-ét
az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően dolgozza át.
Határidő: folyamatos
Felelős:
Beke Imre polgármester
Vincze András jegyző
ALAPÍTÓ OKIRAT
( Egységes szerkezet)
A hivatal neve:

Nádudvari Polgármesteri Hivatal

Székhelye:

4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz.

Adószám:

15373670-2-09

Bankszámlaszám:

11738149-15728733

Jogszabályban
meghatározott
közfeladat:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 84 §.(1) bekezdése alapján a
polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzat
működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző
feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatokat. A hivatal közreműködik az állami
szervekkel történő együttműködésének
összehangolásában.

Alaptevékenysége:

A polgármesteri hivatal ellátja a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvényben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a
számára meghatározott feladatokat. Gondoskodik a
helyi önkormányzat (valamint a helyi nemzetiségi
önkormányzat ) bevételeivel és kiadásaival
kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési,
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási
feladatok ellátásáról.
Szakágazat szerinti 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú
besorolása:
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Szakmai
alaptevékenység

841112 Önkormányzati jogalkotás

2012.01.01-től:

841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos, helyi nemzetiségi önkormányzati
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz
kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó
tevékenységek
841126 Önkormányzatok és társulások általános
végrehajtó igazgatási tevékenysége
841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási
tevékenysége
841133 Adó, illeték, kiszabása, beszedése,
adóellenőrzés
841154 Az önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodással kapcsolatos feladatok
841191 Nemzeti ünnepek programjai
841192 Kiemelt állami és önkormányzati
rendezvények
890505 Helyi közösségi tér biztosítása és érdekeinek
védelme
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
862302 Fogorvosi ügyeleti ellátás
882111 Aktív korúak ellátása
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882202 Közgyógyellátás (méltányossági alapon)
812000 Takarítás
811000 Építményüzemeltetés

Szabad kapacitás
terhére végzett nem
haszonszerzési célú
tevékenység
2012.01.01-től:

530000 Postai, futárpostai tevékenység
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi
kapcsolatai
829000 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység
842421 Közterület rendjének fenntartása
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
010000 Növénytermesztés, állattenyésztés és
vadgazdálkodás kapcsolódó szolgáltatások
581100 Könyvkiadás
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
581900 Egyéb kiadói tevékenység
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

869039 Egyéb egészségügyi szolgáltatások (labor)
869037 Fizikoterápiás szolgáltatás
A rendelet 1.§. 4.
bek.(a) pontja
(nem kötelező
tartalom)

889966 Jóléti, sport- és kultúratámogatások

Technikai
szakfeladatok
(nem kötelező
tartalom)
Az 56/2011.
(XII.31)NGM
rendelet 5/2012.
(III.1.)NGM
rendelettel
módosítva
1.§.4.bek.(d) pontja

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési
szerveikkel

Támogatási célú
szakfeladatok
(nem kötelező
tartalom)
A rendelet 1.§. 4.
bek.(c) pontja

890301-5 Civil szervezetek működési támogatása
890302-5 Civil szervezetek program- és egyéb
támogatása
931201-5 Versenysport-tevékenység és támogatása
931202-5 Utánpótlás-nevelési tevékenység és
támogatása

Illetékessége,
működési köre:

Nádudvar város közigazgatási területe
Birtokvédelmi eljárás: 1959. évi IV. törvény a Polgári
Törvénykönyvről
Hagyatéki eljárás: 2010. évi XXXVIII. tv a hagyatéki
eljárásról
Anyakönyvi eljárás: 2010. évi I. tv az anyakönyvi
eljárásról, 6/2003. (III. 7.) BM rendelet az
anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a
névviselésről, 1952. évi IV. törvény a házasságról, a
családról és a gyámságról,
Adóigazgatás és adóvégrehajtás: 1990. évi C. törvény a
helyi adókról
Építésügyi szolgáltatási pont feladatok: 322/2012.(XI.
16.) Kormányrendelet az építésüggyel összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
Kereskedelmi engedélyezés: 210/2009.(IX. 29.)
Kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek
végzésének feltételeiről, 239/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység
folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről
A helyi önkormányzati rendeletalkotáshoz kötött

szociális ellátások: 1993. évi III. tv. A szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról
Gyermekvédelmi támogatások: 1993. évi III. tv. A
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, 1997.
évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról
Az

alapító
címe:

neve, Nádudvar Város Önkormányzata
4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz.

Alapításának éve:
1990
A fenntartó neve, Nádudvar Város Önkormányzata
címe:
4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz.
Irányító szerv neve,
székhelye:

Nádudvar Város Önkormányzata képviselő-testülete
4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz.

Gazdálkodási
jogkör szerinti
besorolása:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
A Polgármesteri Hivatal közgazdasági és pénzügyi
irodája ellátja az alábbi önállóan működő intézmények
pénzügyi és számviteli feladatait: Napfény Óvoda és
Bölcsőde,
Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár,
Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi
Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltató
Központ

A hivatal
vezetőjének
kinevezési rendje:

A jegyző kinevezése a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
82 §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően
történik. A település polgármestere-pályázat alapjánhatározatlan időre- nevezi ki a jegyzőt.

A
foglalkoztatottakra
vonatkozó
foglalkozási
jogviszony:

A
hivatal
foglalkoztatottjainak
foglalkoztatási
jogviszonya a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról
szóló
1992.
évi
XXXIII.
törvény,
a
Munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv., a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Vállalkozási
tevékenység:

A hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A feladat ellátás
helye:

4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz.
4181 Nádudvar Fő u.76.sz.
4181 Nádudvar Fő u.102. sz.

A feladatellátást
szolgáló vagyon:

4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz., 423 hrsz-ú ingatlan
4181 Nádudvar Fő u.76.sz. alatti 3239 hrsz-ú
ingatlan
4181 Nádudvar Fő u.102. sz.alatti 3243/1 hrsz-ú
ingatlan
Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori
vagyonleltára, értékét a mindenkori mérleg
tartalmazza.

A vagyon feletti
rendelkezés joga:

A hivatal által használt vagyonra és vagyon feletti
rendelkezés jogára a Nádudvar Város Önkormányzata
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
rendelet az irányadó.

Réz Szilárd alpolgármester visszaérkezett az ülésterembe, igy a képviselők
létszáma 8 fő.
3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Az önkormányzati fenntartású helyiségek és berendezések használati
díjainak, és egyéb nem lakáscélú önkormányzati ingatlanok bérleti díjának
módosításáról
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett az önkormányzati fenntartású
helyiségek és berendezések használati díjainak, és egyéb nem lakáscélú
önkormányzati ingatlanok bérleti díjának módosítására, melynek irásos
anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, elmondta, hogy a képviselő-testület ez
előző ülésen kérte és határozattal elfogadta az önkormányzati ingatlanok és
helyiségek bérleti díjait. Az ülésen felvetődött, hogy tekintsük át az
épületekben elhelyezett ital- és kávéautomaták üzemeltetési szerződéseit, és
terjesszük a Képviselő-testület elé.
A felmérések alapján a Kövy Sándor Általános Iskola AMI és PSZ területén 1 db italautomata van, amely 1 m2 alapterületű. A Művelődési házban 3 db.
italautomata van, más- más alapterülettel, igy 1 db PACIFIC ital- és kávé
automata, 1 m2 alapterületű, a másik italautomata 0,75 m2 alapterületű, a
harmadik pedig ital- és kávéautomata 0,32 m2 alapterületű. Ezek az
automaták 2008., illetve 2012. év óta vannak itt.
Az eddig fizetett havi üzemeltetési díj 2.000 -3.500 Ft között vannak. Ezt
követően megvizsgáltuk a gépek fogyasztását, ami természetesen a
forgalomtól függ, de az eddigi forgalmat alapul véve 2.000-3.000 Ft/hó közé
tehető.

Igy a javasolt bérleti díj alapja a gép által elfoglalt alapterület. Ennek
megfelelően a bérleti díj 10.000 Ft/m2/hó. Ebbe az összegbe igazoltan az
üzemeltetési költségek is beleférnek.

- 22 Boros Lajosné képviselő, elmondta, hogy az iskolában nagyon sok gyerek
van, sokan használják az ital automatát, mivel olcsóbb. Sok olyan poharas
ital van benne, amit szívesen fogyasztanak a gyerekek, mint pl.
fehércsokoládé, forrótea. 40,- ft-ba kerül, míg a büfébe a többszöröse. Neki az
a véleménye, hogy nem kellene ezért a pár négyzetméterért fizetni, mert akkor
biztos, hogy el fogja vinni a tulajdonos, mert nem jön ki az árból. Eddig 5 ezer
forintot fizetett.
Általános iskola esetében nincs szénsavasa üdítő benne, egyébként
konszenzust kialakítani, hogy mindenki jól járjon.
Csendes Ferenc képviselő, nem tudja, hogy milyen számítások alapján
került meghatározásra ez az összeg. Meg kell nézni, hogy máshol milyen
dijszámitással dolgoznak, és erre lehet alapozni , ez volt a kérés. Ha egy m2
10 eft-ba kerül számitás szerint, akkor legyen annyi, elfogadja, csak legyen
alaposan alátámasztva.
Beke Irme polgármester, ezeknek a gépeknek van energiafogyasztása, nem
egy nagy ár, de meg lehet mégegyszer nézni. Egyébként , ha van forgalom,
akkor van bevétel is.
Ludmanné Papp Ilona képviselő, sajnos a gyerekek ott veszik meg a
forrócsokit, a teát, mert a büfébe nagyon drága, nincs annyi pénzük, sajnos
elszegényedett a lakosság. Ugy gondolja, hogy a gyerekekért mindent meg
kell tenni, ezért is sokallja ezt a tizezer forintot, mert akkor biztos elviszik az
automatát az üzemeltetők, mert nem jön ki ennyi pénzből.
Vincze András
jegyző,
az előző
ülésen tárgyalta a testület
az
önkormányzati ingatlanok és helyiségek bérleti díjait, ahol Rásó Tibor
képviselő Úr felvetette, hogy tekintsük át az épületekben elhelyezett ital- és
kávéautomaták üzemeltetési szerződéseit, és terjesszük a Képviselő-testület
elé. Az eddig fizetett havi üzemeltetési díjat és a valós energiafogyasztást
vettük alapul, és igy jött ki a havi 10 eft. Ebből az összegből ki lehet hozni az
üzemeltetést.
Kovács Zsolt képviselő, javasolta, hogy az iskolai büfét és az iskolában
elhelyezett italautomaták egységes szintre legyenek hozva. Egymáshoz kell
igazitani a bérleti dijat.

Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, elmondta, hogy régebben a coca-cola
volt itt italautomatákkal. Havonta 5 eft-ot fizetett akkor, ez egy rezsi
kalkuláció, mivel pontosan kiszámolni nehéz, egyébként a testületé a döntés,
4 db gépről van szó, de ez nem egy jelentős bevétel, azért is nem hozták ide
eddig.
- 23 Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak , hogy
vegyék le a napirendről az előterjesztést, és ujabb felmérést
követően
visszahozzák a testület elé döntésre, az alábbi határozati javaslat szerint:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati
fenntartású helyiségek és berendezések használati díjainak, és egyéb nem
lakáscélú önkormányzati ingatlanok bérleti díjának módosításáról szóló
előterjesztést levette a napirendről.
Pontos felmérés után a képviselő-testület elé terjeszti döntéshozatal végett.
Határidő: 2013. március 28.
Felelős: Beke Imre polgármester
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013.
(II.28.) önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati
fenntartású helyiségek és berendezések használati díjainak, és egyéb nem
lakáscélú önkormányzati ingatlanok bérleti díjának módosításáról szóló
előterjesztést levette a napirendről.
Pontos felmérés után a képviselő-testület elé terjeszti döntéshozatal végett.
Határidő: 2013. március 28.
Felelős: Beke Imre polgármester
4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A Nádudvari Hírek hirdetési tarifáiról szóló 23/2013 (II.13.)
Önkormányzati számu határozat kiegészítéséről
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvari Hírek hirdetési
tarifáiról szóló 23/2013 (II.13.) Önkormányzati számu sz. határozat
kiegészítésére, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Dr. Sós Csaba aljegyző, elmondat, hogy az előző testületi ülésen már
elfogadták a hirdetési díjak, amely
nettó összegként kerültek
meghatározásra.
Azóta felmerült az, hogy a hirdetési díjak nettóban vagy bruttóban értendőeke. A félreértések elkerülése érdekében a határozat szövegében a hirdetési
díjak meghatározása alá kerül be egy mondat, miszerint „A díjak az áfát nem
tartalmazzák.”
- 24 Kiegészítésre került még azzal, hogy Legalább féloldalas hirdetés esetén
kérhető színes megjelenés. A színes felár+50 %. Erre azért volt szükség, mert
mos jelentkeztek erre az igényre. Igy lesz egységes a határozat.
Kovács Zsolt képviselő, kevésnek tartja az 50 %-ot, nem biztos, hogy ki lehet
hozni ennyiből. Hiányolja, hogy nincs mellette egy kimutatás, miből tevődik
össze ez az összeg.
Dr. Sós Csaba aljegyző, felmérés alapján történek a számítások, a nyomda
ennyiért készíti el az anyagot. Marján László kollégája egyeztetett ebben a
témában, igy éri meg a féloldalas színes hirdetőfelület.
Beke Imre polgármester, javasolta, hogy az alábbi határozati javaslatot
fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Nádudvari Hírek c.
önkormányzati havi lap hirdetési díjait megállapító 23/2013 (II.13.) Ök. sz.
határozat a következőkkel egészíti ki:
A díjak fekete-fehér hirdetésekre vonatkoznak.
Legalább féloldalas hirdetés esetén kérhető színes megjelenés.
A színes felár a fekete-fehér hirdetési díj 150 %a.
A díjak az áfát nem tartalmazzák.
A határozat kiegészítéssel nem érintett szövege egyebekben változatlan
marad.
Határidő: 2013. március 1-től folyamatos
Felelős:
Marján László felelős szerkesztő
Képviselő-testület a fenti javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (II.28.)
Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Nádudvari Hírek c.
önkormányzati havi lap hirdetési díjait megállapító 23/2013 (II.13.) Ök. sz.
határozat a következőkkel egészíti ki:

A díjak fekete-fehér hirdetésekre vonatkoznak.
Legalább féloldalas hirdetés esetén kérhető színes megjelenés.
A színes felár a fekete-fehér hirdetési díj 150 %-a.
A díjak az áfát nem tartalmazzák.

- 25 A határozat kiegészítéssel nem érintett szövege egyebekben változatlan
marad.
Határidő: 2013. március 1-től folyamatos
Felelős:
Marján László felelős szerkesztő
Beke Imre polgármester, ezt követően zárt ülést rendelt el.
Bejelentette, hogy a zárt ülésnek vége, így nyílt ülés keretében folyik tovább a
testületi ülés.
EGYEBEK:
Kovács Zsolt képviselő, szavazás után javasolta, hogy a Kövy Dijat , ha
csoport kapja, akkor 50 eft-ről , 100 eft-ra kellene emelni az összeget.
Boros Lajosné képviselő, szerinte is rendeletet kellene módosítani, mert ha
közösség kapja meg a Kövy Dijat , mint most is a konyhai dolgozók , 14 főnek,
az 50 ezer forintot szétosztani ennyi fele, nincs értelme. Inkább tárgyjutalmat
kellene adni. Kérte fontolják meg.
Vincze András jegyző, március 06-án lesz következő ülés, akkor ezen a
rendeletet ide eső pontját lehet módosítani.
Csendes Ferenc képviselő, volt egy kiírás , az szerint döntöttünk. Visszafele
furcsa lenne változtatni. Majd jövőre ugy kell kiírni a pályázatot, vagy
módosítani a rendeletet, hogy ilyen esetben tárgyjutalomban részesüljenek.
Vincze András
jegyző, készültek már módosítani ezt a rendeletet,
felülvizsgálata szükséges, de az idén a hatályban lévő rendelet szabályai
szerint lett elbírálva. Ha módosítja a képviselő-testület, akkor a szerint ítéli
oda a díjakat.

Kovás Zsolt képviselő, volt egy kiírás, de az 50 eft-ot jobb lenne más címen
odaadni, mint pl. költőpénz.
Boros Lajosné képviselő, vagy az ő nevére , vagy pedig Ludmanné Erzsike
mint élelmezésvezető nevére lesz számfejtve ez az összeg, és majd
kirándulásra fogják fordítani.

- 26 Beke Imre polgármester, jövőre módosítani kell a rendeletet, de most ezt kell
elfogadni. Volt egy kiírás, az szerint döntöttünk. A jövőre nézve lehetne más
díjakat is létrehozni, mint pl. Lukács Dénes dij, vagy jó sportoló, stb.
Mivel több napirend és hozzászólás nem volt,
berekesztette.

az ülést 16,45 órakor

Kmft.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

Kovács Zsolt
Réz Szilárd
jegyzőkönyv-hitelesítők

NÁDUDVAR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2013. február 28-ai ülésének
jegyzőkönyve

Tartalmazza:
- a 29/2013. (II.28.) önkormányzati számu határozatot, a Polgármesteri
Hivatal alapító okiratának módosításáról

- a 30/2013. (II.28) önkormányzati számu határozatot, a bérleti díjakról
előterjesztés napirendről történő levételéről,
- a 31/2013. (II.28.) önkormányzati számu határozatot, Nádudvari
Hírek c. újság hirdetési tarifáinak módosításáról,

