JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi
Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.
Jelen vannak:

Beke Imre polgármester
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,
Kovács Lászlóné irodavezető,
Dr. Koroknai-Bokor Erzsébet irodavezető,
Bényei Gyula müszaki ügyintéző
Dr. Takácsné Baranyai Etelka Szakiskola igazgató,
Kertész Attila főépitész,
Ludman Lajos TVG Kft. ügyvezetője
Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,

Távolmaradását bejelentette:
Boros Lajosné , Rásó Tibor képviselők
Beke Imre polgármester, köszönti a megjelent képviselőket, vendégeket.
Megállapítja, hogy 6 fő képviselő jelen van, így a testület határozatképes,
az ülést megnyitja.
Előterjesztést tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre Csendes Ferenc és Juhász
Sándor képviselőkre, melyet a testület 6 igen szavazattal elfogadott.
Ezt követően javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a meghívóban
közölt napirendek közül az SZMSZ-t és az esélyegyenlőségi programot vegyék
le a napirendről. Az SZMSZ-ben még néhány apróbb pontosítást, javítást kell
elvégezni. Az esélyegyenlőségi programot, pedig a szakértő Erdőhátiné kérte
vissza átnézésre. Ezt a napirendet vissza kell hozni rövid időn belül , mert az
iskola pályázat támogatási szerződés megkötéséhez, hiánypótlásként be kell
nyujtani.
A képviselő-testület a fenti javaslatot elfogadta, és 6 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
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(IV.04.) önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ugy döntött,
hogy a meghívóban közölt napirendek közül
a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 1/2011 (II.1.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata, hatályon kívül helyezése, valamint
a Város Önkormányzat települési esélyegyenlőségi programjának
(települési esélyegyenlőségi helyzetelemzésének és intézkedési
tervének) elfogadásáról szóló előterjesztéseket nem tárgyalja.
Pontositások és felülvizsgálat után későbbi időpontban a testület elé
terjeszti.
A polgármester ezt követően javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a
napirendeket az alábbiak szerint tárgyalják, melyet képviselő-testület
6 igen szavazattal elfogadott.
1./ A szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
alapszolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
2./ Beszámoló a 2012. évben önkormányzati támogatásban részesült
civilszervezetek munkájáról
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
3./
Nádudvar Város Település Rendezési Tervének módosításával
kapcsolatban, a terv várható környezeti hatásának jelentőségére irányuló
vizsgálat lefolytatásának szükségessége
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
4./ Nádudvar Városi Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének
megvitatása.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
5./ Hodosi Pál (Dohány u. 9.) lakossal kötendő bérleti szerződés az
Önkormányzat tulajdonában lévő 6063, 6065 hrsz-ú zártkerti (Csukás kert)
ingatlanokkal kapcsolatban
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
6./Egyebek.
Időközben megérkezett Kovács Zsolt képviselő, igy a jelenlévő képviselők
létszáma 7 fő.
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Tárgy: A szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
alapszolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a szociális ellátásokról, valamint
a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló önkormányzati
rendelet módosítására, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Dr. Koroknai-Bokor Erzsébet irodavezető, rendelet-tervezetet korábban
felterjesztettük a Kormányhivatalhoz egy előzetes normakontrollra, és ennek
megfelelően történt a módosítás. A módosítások a rendelet szerkezetében és
tartalmában átvezetésre kerültek.
Ludmanné Papp Ilona egészségügyi , ifjúsági és szociális bizottság elnöke,
a bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A módosítások, pontosítások
átvezetésre kerültek. A rendeletben foglalt szociális ellátásokkal kapcsolatos
feladat- és hatásköröket a képviselő-testület, a polgármester, és a jegyző
gyakorolja. Sajnos a szociális bizottságra kevés feladat jut.
Az aljegyző Úr a bizottsági ülésen tájékoztatta a bizottság tagjait a
pontosításokról, amit tudomásul vettek. Az ülésen felvetődött, hogy a
lakosság szeretne egy átmeneti szállást, melyet a bizottság is támogat. Jó
lenne egy ilyen létesítmény. Összességében a rendelet-tervezetet a
pontosításokkal együtt elfogadásra javasolja a bizottság.
Dr. Sós Csaba aljegyző, felolvasta a rendelet-tervezet pontosításait az
alábbiak szerint:
a 13. §. (4) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Segítő Kezek Szociális
Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat látja el megállapodás alapján.
13. §. (5) Az (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott alapszolgáltatási
feladatokat Nádudvar Város Önkormányzata a Nádudvari Mikrotérségi
Szociális- és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás formájában látja
el Nádudvar, Tetétlen és Bihardancsháza településeken.
14. § (5) A kérelmeket a Nádudvari Mikrotérségi Szociális- és Gyermekvédelmi
Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltató Központ vezetőjéhez kell
benyújtani.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a
rendelet-tervezetet az előzőekben ismertetett pontosításokkal együtt fogadják
el.
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rendeletté nyilvánitotta a következők szerint:
Nádudvar Város Önkormányzat képviselő-testületének
7/2013. (IV. 05.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
alapszolgáltatásokról
A Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (1)
bekezdésében, a 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, a 33. § (7)
bekezdésében, a 37/A. § (3) bekezdésében, a 38. § (9) bekezdésében, a 45. § (1)
bekezdésében, a 48. § (4) bekezdésében, az 50. § (3) bekezdésében, az 58/B. § (2)
bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdésében, valamint a 115. §
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális ellátásokról, valamint
személyes szolgáltatást nyújtó alapszolgáltatásokról a következőket rendeli el
I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A szociális igazgatás helyi szervei
1. §
(1) A rendeletben foglalt szociális ellátásokkal kapcsolatos feladat- és hatásköröket
Nádudvar Város Önkormányzatának
a) képviselő-testülete,
b) polgármestere,
c) jegyzője gyakorolja.
Eljárási rendelkezések
2. §
(1) A rendeletben szabályozott támogatásokat a Polgármesteri Hivatalhoz benyújtott
kérelemben kell igényelni. A kérelem elektronikus úton nem nyújtható be.
(2) Az ellátás igényléséhez a kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy
háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, és
a jövedelmi adatokra vonatkozó dokumentumokat a kérelem benyújtásával
egyidejűleg becsatolni.
(3) A kérelmet a hivatal által megszövegezett kérelem nyomtatványon kell benyújtani.
A nyomtatványok Nádudvar hivatalos honlapjáról letölthetők, vagy a Polgármesteri
Hivatal 1. számú szobájában kérhetők.
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(4) A kérelemhez csatolni kell:
a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását
megelőző egy hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolást, vagy
b) a munkanélküli járadékról a kérelem benyújtását megelőző hónapban
folyósított ellátást igazoló szelvényt, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség
határozatát, vagy
c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem
benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek
hiányában az utolsó havi bankszámla kivonatot, és nyugdíj ellátás esetén a
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által január hónapban kiállított igazolást a tárgyévi
ellátás összegéről, vagy
d) vállalkozó esetében az állami adóhatóság igazolását, a kérelem benyújtását
megelőző gazdasági év személyi jövedelemadójáról, vagy
e) egyéb jövedelmek esetében kérelmező és a vele közös háztartásban élő
személyek büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozatát a havi átlagos nettó
jövedelemről, vagy a jövedelem hiányáról.
(5) Amennyiben az Önkormányzat hivatalos tudomása, vagy környezettanulmány
lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a kérelemben
foglaltakat vitatja, felhívja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a
családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok
benyújtására.
Abban
az
esetben,
ha
a
fenntartási
költségek
meghaladják
a
jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási
költségek figyelembevételével vélelmezhető.
(6) A jogosultsági feltételek megállapításához a (4) bekezdésben foglaltakon túl
szükséges igazolások és bizonyítékok az egyes ellátási formák meghatározásánál
kerülnek felsorolásra.
3. §
(1) A rendszeres pénzbeli ellátások folyósítása havonta, a tárgyhót követő hónap 5.
napjáig lakossági folyószámlára utalással történik.
(2) A nem rendszeres ellátások kifizetésének időpontjáról a támogatást megállapító
határozat rendelkezik.
(3) A természetben nyújtott ellátások esetén a szolgáltató számlájára történő
közvetlen utalás első alkalommal a szolgáltató értesítése mellett történik. Az
értesítésnek tartalmaznia kell a jogosult természetes azonosító adatait, lakóhelyére,
tartózkodási helyére vonatkozó adatokat, a szerződésszámot, vagy befizető
azonosítót, vagy ügyfélszámot, a támogatás havi összegét és a folyósítás
időtartamát.
4. §
(1) Nádudvar Város Önkormányzatának képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó
szociális ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevő személyt
megtérítésre kötelezi.
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(2) A megtérítés
összegét,
illetve
pénzegyenértékét és kamatösszegét
méltányosságból részletekben fizetteti meg, ha a visszafizetésre kötelezett személy
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének két és félszeresét.
II. Fejezet
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK
5. §
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások
Nádudvar Város Önkormányzata pénzbeli ellátásként nyújtja a rendszeres szociális
segélyt és a foglalkoztatást helyettesítő támogatást (együtt: aktív korúak ellátása)
6. §
Aktív korúak ellátása
(1) Az Szt. 37. § (1) bekezdésnek d) pontja alapján aktív korúak ellátására jogosult
az,
a)
akinek
fizikai,
mentális
állapota,
pszichiátriai
betegsége,
szenvedélybetegsége a közfoglalkoztatásban való részvételét akadályozza
vagy kizárja, és erről szakorvosi véleményt csatol, vagy
b) aki legalább 40%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, amit a
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal az egészségkárosodás minősítését
tartalmazó, érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalással vagy
szakvéleménnyel igazol.

(2) Az aktív korúak ellátását kérelmező személy a jogosultság egyéb feltételeként
köteles házának, kertjének rendben tartására az alábbiak szerint:
a) az általa lakott ingatlan udvarán egy darab szeméttároló edény elhelyezése
és rendeltetésszerű használata, ürítésének biztosítása és közszolgáltatás ellen
értékének pénzügyi teljesítése.
b) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, az ott található szemét és
lom eltávolítása
c) gondoskodás az ingatlan
állagmegóvásáról és rendeltetésszerű
használhatóság fenntartásáról
d) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése,
gyommentesítése
e) az ingatlan előtti járdának, ennek hiányában egy méter széles területsávnak,
a járda melletti zöld sáv az úttestig, vagy a kerékpárútig terjedő teljes
területének tisztán tartása, gondozása, szemét-, gyom- és síkosság mentesítése
f) az ingatlan és a hozzá tartozó kert, udvar folyamatos rágcsáló- és kártevő
mentesítése

-7(3) A kérelmező az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapításának
kérelmezésekor köteles nyilatkozatban vállalni a feltételek betartását.
(4) A jegyző az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítására irányuló
kérelem benyújtását követően, a jogosultság fennállása alatt helyszíni szemle
lefolytatása során győződhet meg a feltételek betartásáról.
(5) Ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a jogosult lakókörnyezete a
feltételeknek nem felel meg a jegyző az elvégzendő tevékenységek megjelölésével,
legalább öt napos határidő tűzésével felszólítja a jogosultat a hiányosságok
felszámolására. A felszólításban foglaltak teljesítéséről a jegyző ismételt helyszíni
szemlén győződik meg.
(6) Ha a jogosult az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek a felszólítás ellenére
sem tesz eleget, jogosultsága a tárgyhónap utolsó napjával megszűnik.
7. §
Rendszeres szociális segély
(1) Az aktív korúak ellátására jogosult, rendszeres szociális segélyben részesülő, (a
továbbiakban: együttműködésre kötelezett) köteles együttműködni az önkormányzat
Polgármesteri Hivatalával és a Családsegítő Szolgálattal
(2) A Polgármesteri Hivatal az együttműködésre kötelezett vonatkozásában hozott
jogerős határozata megküldésével 5 napon belül értesíti a Családsegítő Szolgálatot.
(3) Az együttműködésre kötelezett a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon
belül köteles az előírt együttműködést megkezdeni.
(4) A beilleszkedést segítő programok típusai:
a) kapcsolattartás a Családsegítő Szolgálattal
b) tanácsadáson történő részvétel,
c) munkavégzésre felkészítő program,
d) a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelő oktatásban, képzésben
való részvétel, különösen az általános iskolai végzettség és az első
szakképesítés megszerzése
e) csoportos tájékoztatók.
(5) A Családsegítő Szolgálattal való együttműködési kötelezettség háromhavonkénti
személyes jelentkezési kötelezettséggel jár. Az együttműködésre kötelezett az előírt
jelentkezési határidőt köteles betartani, távolmaradását előzetesen bejelenteni.
(6) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül:
a) előre egyeztetett időpontban családgondozójával nem tartja a kapcsolatot
b) együttműködési kötelezettségének nem tud eleget tenni akadályoztatása
miatt, és ezt a tényt nem jelenti, vagy ha önhibáján kívül ez nem lehetséges, az
akadály megszűnését követő 8 napon belül nem igazolja mulasztásának okát
c) személyes adataiban bekövetkezett változást 8 napon belül személyesen
vagy írásban nem jelenti be.
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napon belül értesíti a jegyzőt.
(8) Az együttműködés súlyos megszegésének minősül, ha az együttműködésre
kötelezett jogellenes munkavégzésének tényét 2 éven belül ismételten megállapítja a
munkaügyi hatóság, vagy a beilleszkedést segítő programban foglaltakat saját
hibájából nem teljesíti
8. §
Szociális rászorultságtól függő természetben nyújtott ellátások
(1) Nádudvar Város Önkormányzata természetbeni ellátásként nyújtja
a) az átmeneti segélyt
b) a köztemetést
c) a méltányossági közgyógyellátást
(2) A természetben nyújtott ellátást a szolgáltató számlájára történő utalással, vagy
szociális utalvány formájában kell teljesíteni.
9. §
Átmeneti segély
(1) Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan, vagy tartósan létfenntartási
gonddal küzdő nagykorú személyek részére átmeneti segélyt nyújt.
(2) Az átmeneti segély megállapítása átruházott hatáskörben a polgármester
hatáskörébe tartozik.
(3) Rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, ha az igénylő:
a) tartós betegség, vagy baleset, vagy orvosi kezelés miatt jelentős jövedelemkiesést szenved
b) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul
c) nyugdíjellátása folyósításának megkezdése valamely ok miatt késik
d) létfenntartása, megélhetése valamilyen előre nem látható esemény miatt
veszélyeztetve van
e) elemi kár érte.
(4) Az átmeneti segély formái:
a) vásárlási utalvány
b) gyógyszertámogatás utalvány
c) azonnali intézkedést igénylő esetben pénzbeli ellátás.
(5) Az átmeneti eseti segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel.
(6) A havi rendszerességgel folyósított átmeneti segély legfeljebb hat hónap
időtartamig adható, ha a háztartásban az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.
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feltétele a (3) bekezdésben foglaltakon túl, hogy az orvos által igazolt
gyógyszerköltség meghaladja a háztartás egy főre eső jövedelmének 20 %-át,
egyedül élő esetén 25 %-át és az igénylő közgyógyellátásra nem jogosult.
(8) Az alkalmanként adott átmeneti segély összege, az elemi kárra való tekintettel
adott átmeneti segélyt kivéve, nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 50 %-át.
(9) A rendszeres átmeneti segély havi összege nem haladhatja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét
(10) Átmeneti segély háztartásonként csak egy kérelmezőnek állapítható meg.
10. §
Köztemetés
(1) A köztemetés költsége a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségével azonos,
melynek összegét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat mentesíti a köztemetés költségeinek megfizetése alól azt az
eltemettetésre köteles személyt, akinek
a) a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át és
b) vagyona nincs és az elhalt hagyatéka az eltemettetés költségeit nem fedezi.
(3) A köztemetés költségének meg nem fizetett részét, mint hagyatéki terhet hajtja be
az önkormányzat.
11.§
Méltányossági közgyógyellátás
(1) A méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságról a jegyző dönt.
(2) Kérelemre méltányosságból közgyógyellátásban részesíthető az, aki szociálisan
rászorult, ha a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 25 %- át.
(3) Szociálisan rászorult a személy
a) akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át.
b) egyedül élő esetében a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200%-át.
(4) Az (1) bekezdés alkalmazása során a havi rendszeres gyógyító ellátás
szükségletét a kérelmezőnek a háziorvosával igazoltatnia kell.
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Lakásfenntartási támogatás egyéb feltételei
Az Szt. 38. § (1) bekezdés a) pontja alapján nyújtott normatív lakásfenntartási
támogatásra való jogosultság megállapításának egyéb feltételei megegyeznek a 6. §
(2) –(6) bekezdéseiben meghatározottakkal.
13. §
Szociális alapszolgáltatások
(1) Nádudvar Város Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások
körében az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:
a) étkeztetés
b) házi segítségnyújtás
c) családsegítés
d) nappali ellátás
e) támogató szolgálat
f) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
(2) A támogatószolgálat és a közösségi ellátás feladatokat a Nádudvari Református
Egyházközség Idősek Otthona látja el az önkormányzattal kötött feladat-ellátási
szerződés alapján.
(3) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató
Központ és Gyermekjóléti Szolgálat látja el megállapodás alapján.

(4) Az (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott alapszolgáltatási feladatokat
Nádudvar Város Önkormányzata a Nádudvari Mikrotérségi Szociális- és
Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás formájában látja el Nádudvar, Tetétlen
és Bihardancsháza településeken.
14. §
Az ellátások igénybevételének módja
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás, a családsegítés
kivételével, kérelemre biztosítható. Amennyiben a kérelmet nem az ellátásra szoruló
terjeszti elő, hozzájárulását be kell szerezni.
(2) A családsegítés önkéntes, személyes megkeresésre, külön eljárás nélkül történik.
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irányul, elbírálása előtt hivatalból be kell szerezni a háziorvos véleményét az igénylő,
illetőleg az ellátott egészségügyi állapotára vonatkozóan.
(4) Az étkeztetés jogosultsági feltétele,
nyugdíjszerű ellátásban részesül.
(5) A kérelmeket
Intézményfenntartó
benyújtani.

hogy a

kérelmező

nyugdíjas,

vagy

a Nádudvari Mikrotérségi Szociális- és Gyermekvédelmi
Társulás Szociális Szolgáltató Központ vezetőjéhez kell

(6) A személyes gondoskodás körébe tartozó alapszolgáltatások iránti kérelemről az
intézményvezető a kérelem benyújtását követő 15 napon belül dönt és erről a
kérelmezőt értesíti.
(7) Amennyiben a kérelmező a döntést vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől
számított nyolc napon belül fellebbezhet. A fellebbezést az intézményvezetőhöz kell
benyújtani.
(8) A szociális alapszolgáltatás igénybevételének időpontjában az intézményvezető családsegítés kivételével - és az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője
megállapodást köt, figyelemmel a Szt-ben és a szakmai jogszabályokban foglaltakra.
(9) A megállapodás tartalmazza különösen:
a) az igénybevett szolgáltatások idejét, formáját, módját és körét,
b) a szolgáltatásért fizetendő személyi térítési díj mértékét és a díjfizetési
kötelezettség szabályait,
c) az igénybevevő bejelentési kötelezettségét.
(10) Az intézményvezető külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles étkezést és házi
segítségnyújtást biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét
egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti. Ebben az esetben az (1)-(6)
bekezdésekben meghatározott eljárást soron kívül kell lefolytatni
15. §
Az ellátások megszűnésének esetei
(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátást meg kell szüntetni:
a) a jogosult, vagy a törvényes képviselő kérelme alapján,
b) az intézmény házirendjének súlyos megsértése esetén,
c) a rászorultság megszűnése esetén,
d) abban az esetben, ha a gondozott az ellátást 30 napig bejelentés nélkül
nem veszi igénybe,
f) a jogosult halála esetén.
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meghatározni.
16. §
Térítési díjak
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásért a jogosultnak,
vagy tartásra, gondozásra kötelezett személynek térítési díjat kell fizetnie.
(2) A családsegítés, a házi segítségnyújtás és nappali ellátás szolgáltatásai
Nádudvaron, Tetétlen és Bihardancsháza településeken ingyenesek.
(3) Jövedelemmel nem rendelkező rászorultaknak az étkezésért nem kell díjat fizetni.
(4) Az intézményvezető 50 %-os térítési-díj kedvezményben részesítheti a
rászorulókat a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság határozata szerint az I. és II.
csoportbeli rokkantakat.
(5) Az ellátások intézményi térítési díját a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
17. §
Szociálpolitikai kerekasztal
(1) Nádudvar Város Önkormányzatnál helyi szociálpolitikai kerekasztal működik.
(2) A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente szükség szerint, de legalább egy
alkalommal ülést tart.
(4) A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai:
a) a polgármester
b) a képviselő-testület szakbizottságának elnöke
c) a Polgármesteri Hivatal szociális igazgatással foglalkozó irodavezetője
d) szociális szolgáltatást nyújtó egyházi intézmény képviselője
e) ellátási szerződést kötő szolgáltató képviselője
f) a történelmi egyházak képviselői
g) a szociális szolgáltatást nyújtó intézmények intézményvezetői
h) a helyi rendőrőrs képviselője
i) háziorvosok képviselője
j) vezető védőnő.
III. Fejezet
ÁTMENETI- ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
18. §
(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, a kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Nádudvar Város
Önkormányzat képviselő-testületének a szociális ellátásokról, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 3/2012. (II. 24.) rendelete.
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(3) A rendeletet a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

1. sz. melléklet a 7/2013. (IV.05.) önkormányzati rendelethez
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
alapszolgáltatásokról szóló 7/2013. (IV.05.) önkormányzati rendeletéhez

A helyben szokásos temetés legkisebb összege (sírásással együtt): 166.904
forint

Beke Imre
polgármester
2. sz. melléklet

Vincze András
jegyző
a 7/2013 (IV.05.) önkormányzati rendelethez

Nádudvar Város Önkormányzat képviselő-testületének a szociális
ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
alapszolgáltatásokról szóló 7/2013. (IV.05.) önkormányzati rendeletéhez

A Nádudvari Mikrotérségi Szociális- és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó
Társulás Szociális Szolgáltató Központ intézményi térítési díjai:

Napi háromszori étkezés kiszállítással /maximális összeg/
Napi háromszori étkezés helyben /maximális összeg/
Szociális étkeztetés /ebéd/ kiszállítással
Szociális étkeztetés /ebéd/ helyben fogyasztással
A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

880
810
480
410

forint
forint
forint
forint
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Tárgy: Beszámoló a 2012. évben önkormányzati támogatásban részesült civil
szervezetek munkájáról .
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester előterjesztést tett a 2012. évben önkormányzati
támogatásban részesült civilszervezetek munkájáról szóló tájékoztatóra,
melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Elmondta, hogy fontos szerepe van a civilszervezeteknek, hiszen ez egy
összetartó erő a lakosság körében. A csoportok munkáján keresztül
gazdagabb tájékoztatást kaphattunk a mellékelt tájékoztatókból. Látszik,
hogy szükséges a munkájuk, amelyet megköszönt, illetve a tájékoztató
készítőjének is.
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, a pénzügyi beszámolóban szerepel ,
hogy a Polgárőrség még nem számolt el a 200 eft-al. Az anyag kiküldéséig
nem sikerült nekik elszámolni, de már most elszámoltak vele.
Sok gond van a támogatások felhasználásával és elszámolásával. Jó lenne,
ha komolyabban vennék, hogy ezzel a pénzzel el kell számolni, mert ez
közpénz. Igaz nem pénzügyi szakemberek, de van mindegyik
civilszervezetnek könyvelője, akik segíthetnek ebben, feltéve, ha a
dokumentumokat a rendelkezésére bocsátják..
Beke Imre polgármester, egyik oldalon fontos a tevékenységük, de azért a
támogatási összeggel el kell nekik számolni, mert addig nem kap további
támogatást, amíg az előzővel el nem számol.
Juhász Sándor képviselő, az rendben van, hogy addig nem kap támogatást,
míg el nem számol. Azt javasolja, hogy ha nem megfelelően számol el, akkor
inkasszót kell benyújtani, és annyival kevesebb támogatást kap a
civilszervezet. Minden civilszervezetnek van számlája, tehát ez megoldható.
Csendes Ferenc képviselő, a Liszt Ferenc kórusnak nincs benne a
beszámolója, pedig beadták..
Beke Imre polgármester, javasolta, hogy a civilszervezetek munkájáról szóló
tájékoztatóról az alábbi határozati javaslat szerint fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évben önkor
mányzati támogatásban részesült civil szervezeteknek
1. Nádudvari Sportegyesület
2. Nádudvari Polgárőr Közhasznú Egyesület
3. Közgyűjteményi Alapítvány
4. Nádudvari Sakk Sport Egyesület
5. Nádudvari Akarat Sportkör
6. Kéknefelejcs Citerazenekar
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8. Nádudvari Diáksport Egyesület
a támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi és szakmai beszámolóit elfogad
ja.
Felkéri Beke Imre polgármestert, hogy a beszámolók elfogadásáról írásban ér
tesítse a támogatásban részesült civil szervezeteket.
Határidő: 2013. április 5.
Felelős: Beke Imre polgármester
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2013.
(IV.04.) Önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évben önkor
mányzati támogatásban részesült civil szervezeteknek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nádudvari Sportegyesület
Nádudvari Polgárőr Közhasznú Egyesület
Közgyűjteményi Alapítvány
Nádudvari Sakk Sport Egyesület
Nádudvari Akarat Sportkör
Kéknefelejcs Citerazenekar
Liszt Ferenc Kórus Alapítvány
Nádudvari Diáksport Egyesület

a támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi és szakmai beszámolóit elfogad
ja.
Felkéri Beke Imre polgármestert, hogy a beszámolók elfogadásáról írásban ér
tesítse a támogatásban részesült civil szervezeteket.
Határidő: 2013. április 5.
Felelős: Beke Imre polgármester
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Tárgy: Nádudvar Város Település Rendezési Tervének módosításával
kapcsolatban, a terv várható környezeti hatásának jelentőségére irányuló
vizsgálat lefolytatásának szükségessége
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város Település
Rendezési Tervének módosításával kapcsolatban, a terv várható környezeti
hatásának jelentőségére irányuló vizsgálat lefolytatásának szükségességéről
szóló anyagara, mely a jegyzőkönyv írásos mellékletét képezi.
Bényei Gyula közszolgálati tisztviselő, elmondta, hogy a terv módosítása a
jogszabályi változások, illetve a képviselő testület korábbi döntésének megfe
lelően történt.
Beke Imre polgármester , elmondta, hogy a KITE kérelmet nyújtott be az
önkormányzati
tulajdonban levő 1664 hrsz-ú ingatlan megvásárlására,
amelyen beruházási munkálatok kívánnak folytatni, vagyis egy logisztikai
épületet építeni. Emiatt volt szükséges a rendezési terv módosítása, a
felmerülő költségeket a KITE vállalta megfizetni.
Csendes Ferenc képviselő, akkor arról volt szó, hogy az árkot is rendezni
fogják. Ezzel együtt fog megtörténni?
Bényei Gyula közszolgálati tisztviselő, az árok egy részét már lefedték, a
többi még folyamatban van. Ez a terv ezt is tartalmazza.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a
határozati javaslatot az alábbiak szerint fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Város Település
Rendezési Tervének módosításával összefüggésben nem tartja szükségesnek
– az érintett szakhatóságok véleményének figyelembevételével – a környezeti
hatásvizsgálat lefolytatását.
Utasítja a testület a polgármestert, hogy döntését továbbítsa a város megbízott
főépítésze felé.
Határidő: azonnal
Felelős: Beke Imre polgármester
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határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2012. (IV.04.)
Önkormányzati számu határozata:

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Város Település
Rendezési Tervének módosításával összefüggésben nem tartja szükségesnek
– az érintett szakhatóságok véleményének figyelembevételével – a környezeti
hatásvizsgálat lefolytatását.
Utasítja a testület a polgármestert, hogy döntését továbbítsa a város megbízott
főépítésze felé.
Határidő: azonnal
Felelős: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testületnek, hogy az alábbi
határozati javaslatot fogadják el:
A képviselő-testület





az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 7. §-ának (3) bekezdés b) pontja alapján Nádudvar közigazga
tási területére készített településszerkezeti tervmódosítást elfogadja, a
mellékelt T-1 jelű tervlap és jelmagyarázata szerint
a megtárgyalt település-szerkezeti terv szöveges munkarészét a telepü
lésszerkezeti leírás szerint fogadja el.
a településszerkezeti tervekben és a leírásban foglaltakat együttesen
kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos és felülvizsgálatra 2018. év
Felelős: Beke Imre polgármester
A képviselő-testület a fenti javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének
(IV.04.) Önkormányzati számú határozata:

63/2013.

A képviselő-testület





az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 7. §-ának (3) bekezdés b) pontja alapján Nádudvar közigazga
tási területére készített településszerkezeti tervmódosítást elfogadja, a
mellékelt T-1 jelű tervlap és jelmagyarázata szerint
a megtárgyalt település-szerkezeti terv szöveges munkarészét a telepü
lésszerkezeti leírás szerint fogadja el.
a településszerkezeti tervekben és a leírásban foglaltakat együttesen
kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos és felülvizsgálatra 2018. év
Felelős: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, ezt követően javasolta a képviselő-testület
tagjainak, hogy a Nádudvar Város Szabályozási Tervéről és Helyi Építési
Szabályzatáról szóló 6/2008.(IV.30.) önkormányzati rendelet-tervezet
módosítását fogadják el:
A képviselő-testület a fenti javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és azt
rendeletté nyilvánitotta a következők szerint.
NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2013.(IV.05.) önkormányzati rendelete
Nádudvar város Helyi Építési Szabályzatáról
és Szabályozási Tervéről szóló rendelet módosításáról.
Nádudvar város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c)
pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva,
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az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 10. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében el
járó Nagyhegyes Község
Önkormányzatának, Hortobágy Község Önkormányzatának, Nagyiván
Község Önkormányzatának, Kunmadaras Város Önkormányzatának,
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának, Kaba Város
Önkormányzatának, Karcag Város Önkormányzatának,
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 5. §. (1) bekezdésében a 3. számú
mellékletének 1. pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Építésügyi Hivatal Állami Főépítész,
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 5. §. (1) bekezdésében a 3. számú
mellékletének 2. pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró illetékes Környezetvédelmi,
természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség,
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 5. §. (1) bekezdésében a 3. számú
mellékletének 3. pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró illetékes Népegészségügyi
Szakigazgatási szerv,
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 5. §. (1) bekezdésében a 3. számú
mellékletének 4. pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 5. §. (1) bekezdésében a 3. számú
mellékletének 5. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség,
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 5. §. (1) bekezdésében a 3. számú
mellékletének 6. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatósága,
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 5. §. (1) bekezdésében a 3. számú
mellékletének 7. pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Kulturális Örökségvédelmi Iroda,
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 5. §. (1) bekezdésében a 3. számú
mellékletének 8. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága,
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Nádudvar város Településrendezési Terv módosítása – Szabályozási
Terv és HÉSZ módosítása 2
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 5. §. (1) bekezdésében a 3. számú
mellékletének 9. pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Földhivatal,
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 5. §. (1) bekezdésében a 3. számú
mellékletének 10. pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Erdészeti Igazgatósága,
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 5. §. (1) bekezdésében a 3. számú
mellékletének 12. pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága - Hajdú-Bihar megyei Hivatal,
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 5. §. (1) bekezdésében a 3. számú
mellékletének 13. pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Honvédelmi Minisztérium Honvéd
Vezérkar,
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 5. §. (1) bekezdésében a 3. számú
mellékletének 14. pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró illetékes Rendőr-főkapitányság,
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 5. §. (1) bekezdésében a 3. számú
mellékletének 15. pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
illetékes Bányakapitányság,
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 5. §. (1) bekezdésében a 3. számú
mellékletének 16. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság illetékes Igazgatóság,  az építés
ügyi és építésfel-ügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételei
ről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében bizto
sított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város I. Fokú
Építésügyi Hatóság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§

(1) Nádudvar város Szabályozási Terve módosul a rendelet 1. számú
mellékletében szereplő rajzi mellékletek szerint.

- 21 (2) A Szabályozási Tervben a módosítással érintett területen kívüli
területrészek szabályozása változatlanul érvényben marad.
A Helyi Építési Szabályzat módosítása
2. §
(1) Nádudvar város Önkormányzatának Helyi építési szabályzatról szóló
6/2008. (IV.30.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 21.§ (1)
bekezdése kiegészül egy új d) ponttal, mely az alábbi rendelkezést
tartalmazza:
„d) V/4 Zárt szelvényű vízelvezető árok övezete”
3. §
(1) Ez a rendelet 2013. 04. 05.-én lép hatályba.
(2) A hatálybalépést megelőzően érkeztetett és jogerősen el nem bírált
ügyekben jelen rendelet akkor alkalmazható, ha a rendelet a kérelem
tárgyára vonatkozóan kedvezőbb előírásokat tartalmaz.
(3) E rendeletet az alábbi mellékletekkel, ill. függelékekkel együtt kell
alkalmazni:
a) 1. sz. melléklet: Szabályozási terv módosításának tervanyaga

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző
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Réz Szilárd alpolgármester elhagyta az üléstermet, így a jelenlévő képviselők
száma 6 fő.
4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Hodosi Pál (Dohány u. 9.) lakossal kötendő bérleti szerződés az
Önkormányzat tulajdonában lévő 6063, 6065 hrsz-ú zártkerti (Csukás kert)
ingatlanokkal kapcsolatban
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett Hodosi Pál (Dohány u. 9.) lakossal
kötendő bérleti szerződés az Önkormányzat tulajdonában lévő 6063, 6065
hrsz-ú zártkerti (Csukás kert) ingatlanokkal kapcsolatban, melynek írásos
anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Csendes Ferenc képviselő, kérdésként vetette fel, hogy tudja –e a kérelmező
a bérleti díj árát?
Beke Imre polgármester, a képviselő-testület elfogadja a határozati
javaslatot, melyet közlünk a kérelmezővel, és azt követően eldönti, hogy
akarja –e bérelni a területet ennyi bérleti díjért.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az előterjesztésben foglalt
határozati javaslatot az alábbiak szerint fogadják el.
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonában levő 6063, 6065 hrsz-ú ingatlanok 7 Ft/m2/év áron történő
bérbeadásával, hasznosításával egyetért.
Felkéri a polgármestert, hogy a szerződést az önkormányzat nevében írja alá.
Határidő: 2013. április 25.
Felelős: Beke Imre polgármester
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta:
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(IV.04.) Önkormányzati számú határozata:

64/2012.

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonában levő 6063, 6065 hrsz-ú ingatlanok 7 Ft/m2/év áron történő
bérbeadásával, hasznosításával egyetért.
Felkéri a polgármestert, hogy a szerződést az önkormányzat nevében írja alá.
Határidő: 2013. április 25.
Felelős: Beke Imre polgármester
Réz Szilárd alpolgármester visszajött az ülésterembe, igy a képviselők
száma 7 fő.
5./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési terve
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármesteri előterjesztést tett Nádudvar Város Önkormányzat
2013. évi közbeszerzési tervére, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az előterjesztésben foglalt
határozati javaslatot az alábbiak szerint fogadják el:
A Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013.
évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
A tervben foglalt eljárásokat közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. sz.
törvény előírása alapján kell lefolytatni, amennyiben az év során szükséges,
akkor a közbeszerzési tervet módosítani kell.
Határidő:

folyamatos

Felelős:

Beke Imre polgármester
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és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2013.
(IV.04.) önkormányzati számu határozata:
A Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013.
évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
A tervben foglalt eljárásokat közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. sz.
törvény előírása alapján kell lefolytatni, amennyiben az év során szükséges,
akkor a közbeszerzési tervet módosítani kell.
Határidő: folyamatos
Felelős:

Beke Imre polgármester
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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 módosításáról, melynek irásos
anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot az alábbiak szerint fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 11/2013. (I.31.)
önkormányzati számú határozatával elfogadott, 2013. február 1-től érvényes
bérleti díjakat kiegészíti az önkormányzati intézményekben elhelyezett ital- és
kávé automaták bérleti díjával.
A bérleti díjat automatánként havi 5.000.- Ft összegben állapítja meg.
Amennyiben az automata oktatási intézményben kerül elhelyezésre, akkor 20
% kedvezmény illeti meg az automata tulajdonosát.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelenlegi üzemeltetési szerződéseket a
határozat alapján módosítsa, és azt követően pedig írja alá. Új gépek
elhelyezése esetén a fenti bérleti díjat kell alkalmazni.
Határidő: 2013. április 30.
Felelős: Beke Imre polgármester
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 66/2013. (IV.04.)
Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 11/2013. (I.31.)
önkormányzati számú határozatával elfogadott, 2013. február 1-től érvényes
bérleti díjakat kiegészíti az önkormányzati intézményekben elhelyezett ital- és
kávé automaták bérleti díjával. A bérleti díjat automatánként havi 5.000.- Ft
összegben állapítja meg. Amennyiben az automata oktatási intézményben
kerül elhelyezésre, akkor 20 % kedvezmény illeti meg az automata
tulajdonosát.
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határozat alapján módosítsa, és azt követően pedig írja alá. Új gépek
elhelyezése esetén a fenti bérleti díjat kell alkalmazni.
Határidő: 2013. április 30.
Felelős: Beke Imre polgármester
7./ Egyebek:
1./
Beke Imre polgármester, elmondta, hogy az előző testületi ülésen volt szó a
székely zászló kitűzéséről. Akkor a testület úgy döntött, hogy nem tűzi ki,
de felvette a kapcsolatot a testvérvárosunk Salárd polgármesterével Nagy
Miklóssal, hogy mi a véleménye a székely zászló kitűzéséről.
Nagyon jól eső érzésnek tartja ezt a gesztust tőlünk, de segíteni nem segít.
Elvük: „élni és élni hagyni”.
Személyes véleménye, hogy tegyük ki a székely zászlót, biztos jól fog esni
neki. Azon kell gondolkodni, hogy milyen alkalomkor. Ünnepnap,
állampolgársági eskü alkalmával, vagy állandóan a városon belül.
Javasolta, hogy városon belül állandó jelleggel kerüljön kihelyezésre a
székely zászló. Erről a lakosságot tájékoztatni kell a Nádudvari Hírekben,
illetve a polgármesteri tájékoztatóban.
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy a fenti határozati javaslatát fogadják
el.
A képviselő-testület a polgármester által javasolt határozati javaslatot 7 igen
szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 67/2013.
(IV.04.) önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a városháza épületén, állandó jelleggel kerüljön
kihelyezésre a székely zászló.
Erről a lakosságot tájékoztatni kell a Nádudvari Hírekben, illetve
a polgármesteri tájékoztatóban.
Határidő: 2013. május 05.
Felelős: Beke Imre polgármester
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Beke Imre polgármester, a nádudvari posta elhelyezésével kapcsolatos
levélben foglaltakról tájékoztatta a testület tagjait, mely másolatban
kiosztásra került.
Több alkalommal is volt egyeztetés a posta vezetésével, mindent átbeszéltek.
Most határidő hosszabbítást kérnek, április 10-ről június 30-ra kérik
módosítani a posta adás-vételi szerződésének aláírását.
Ludman Lajos TVG Kft. ügyvezetője, eddig mindig új postáról beszéltünk,
most ebben a levélben rekonstrukcióról van szó. A kettő nem ugyanaz, ezért
tisztázni szükséges ezt is.
Beke Imre polgármester, a szerződés új posta építéséről szól.
Réz Szilárd alpolgármester, véleménye az, hogy meg kell keresni a
konkurenciát, és velük egyeztetni. Szerinte egy megbeszélést megér.
Beke Imre polgármester, jónak tartja a javaslatot, írni kell egy levelet a
konkurenciának és le kell zárni az ügyet.
Csendes Ferenc képviselő, erre a levélre válaszolni kell, mert a határidő lejár.
Most kell hozni egy döntést, beszélni lehet , de ettől nem oldódik meg az ügy.
Javasolja, hogy a szerződést tekintsék semmisnek, és a felmondást el kell
küldeni a posta részére. Ha akar valamit, majd szól. Egyértelmű és határozott
döntést kell hozni, és erről tájékoztatni kell a postát. Mivel minden tárgyalás
sikertelen volt, így egy féléven belül ki kell üríteni a postát. Neki ez a
véleménye.
Vincze András jegyző, most meg kell fogalmazni egy határozati javaslatot,
Csendes Ferenc képvsielő javaslatát figyelembe véve és ha a képviselőtestület tagjainak megfelel, akkor erről a postát értesíteni kell.
dr. Sós Csaba aljegyző, felolvasta Csendes Ferenc képviselő javaslatát
figyelembe véve a most megfogalmazott határozati javaslatot:
1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Posta Zrt.-vel
a - nádudvari 1801 hrsz-ú – a valóságban Nádudvar, Kossuth u. tér 17. sz.
alatti ingatlan eladásáról folytatott tárgyalások eredményeként létrejött
adásvételi szerződés tervezetének aláírására nem engedélyez további
határidő hosszabbítást a Magyar Posta Zrt.-nek. Nádudvar Város
Önkormányzata a szerződéskötési ajánlatától eláll, az adásvételi szerződés
tervezetét a Képviselő-testület semmisnek tekinti, a szerződést nem kívánja
megkötni arra tekintettel, hogy a Felek által egyeztetett szöveget a Magyar
Posta Zrt. hónapok óta nem írja alá.

- 34 2. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Nádudvar,
Kossuth tér 17.sz. alatti – nádudvari 1801 hrsz-ú – ingatlan tulajdonosa és
bérbeadója a Magyar Posta Zrt.-vel mint bérlővel a nevezett ingatlanra kötött
bérleti szerződést 2013. december 31-el felmondja.
Felkéri Beke Imre polgármestert, hogy a Magyar Posta Zrt.-vel kötendő
adásvételi szerződés tervezetének semmisnek tekintéséről illetve a Magyar
Posta Zrt.-vel kötött bérleti szerződés felmondásáról írásban értesítse a
Magyar Posta Zrt. igazgatóságát.
Határidő: 2013. április 10.
Felelős: Beke Imre polgármester
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 68/2013. (IV.04.)
Önkormányzati számú határozata:
1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Posta Zrt.-vel
a - nádudvari 1801 hrsz-ú – a valóságban Nádudvar, Kossuth u. tér 17. sz.
alatti ingatlan eladásáról folytatott tárgyalások eredményeként létrejött
adásvételi szerződés tervezetének aláírására nem engedélyez további
határidő hosszabbítást a Magyar Posta Zrt.-nek. Nádudvar Város
Önkormányzata a szerződéskötési ajánlatától eláll, az adásvételi szerződés
tervezetét a Képviselő-testület semmisnek tekinti, a szerződést nem kívánja
megkötni arra tekintettel, hogy a Felek által egyeztetett szöveget a Magyar
Posta Zrt. hónapok óta nem írja alá.
2. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Nádudvar,
Kossuth tér 17.sz. alatti – nádudvari 1801 hrsz-ú – ingatlan tulajdonosa és
bérbeadója a Magyar Posta Zrt.-vel mint bérlővel a nevezett ingatlanra kötött
bérleti szerződést 2013. december 31-el felmondja.
Felkéri Beke Imre polgármestert, hogy a Magyar Posta Zrt.-vel kötendő
adásvételi szerződés tervezetének semmisnek tekintéséről illetve a Magyar
Posta Zrt.-vel kötött bérleti szerződés felmondásáról írásban értesítse a
Magyar Posta Zrt. igazgatóságát.
Határidő: 2013. április 10.
Felelős: Beke Imre polgármester
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Beke Imre polgármester, mivel több napirend és hozzászólás nem volt az
ülést 15 órakor berekesztette.

Kmft.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

Csendes Ferenc
Juhász Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítők

NÁDUDVAR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2013. április 04-ei rendkívüli ülésének
jegyzőkönyve

Tartalmazza:
- 7/2013. (IV.05.)önkormányzati számú rendeletet, a szociális
ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról
- 8/2013. (IV.05.) önkormányzati számú rendeletet, Település Rendezési
Tervének módosításáról,
- a 60/2013. (IV.04.) önkormányzati számú határozatot, meghívóban
közölt napirendek levételéről,
- a 61/2013. (IV.04.) önkormányzati számú határozatot, a
civilszervezetek beszámolójának elfogadásáról,
- a 62/2013. (IV.04.) önkormányzati számú határozatot, HÉSZ
módosítását,
- a 63/2013. (IV.04.) önkormányzati számú határozatot, HÉSZ
módosítását,
- a 64/2013. (IV.04.) önkormányzati számú határozatot, Hodosi Pál
Nádudvar, Dohány u., 9.sz. alatti lakos kérelmének elfogadásáról,
- a 65/2013. (IV.04.) önkormányzati számú határozatot, a Nádudvar
Város Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról,
- a 66/2013. (IV.04.) önkormányzati számú határozatot, önkormányzati
intézményekben elhelyezett ital- és kávé automaták bérleti díjának
módosításáról,
- a 67/2013. (IV.04.) önkormányzati számú határozatot, a székely zászló
kitűzéséről,
- a 68/2013. (IV.04.) önkormányzati számú határozatot, a Nádudvar
posta épület elhelyezéséről,

