JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2013.május 09-én de. 7,30 órakor a Nádudvar Városi
Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából.
Jelen vannak:

Beke Imre polgármester
Boros Lajosné, Csendes Ferenc,
Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor,
Ludmanné Papp Ilona,
Réz Szilárd képviselők
Vincze András jegyző,
Dr.Sós Csaba aljegyző,
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,
Dr. Koroknai-Bokor Erzsébet irodavezető,
Ludman Lajos TVG Kft. ügyvezetője
Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,

Távolmaradását bejelentette:
Kovács Zsolt , Rásó Tibor képviselők
Beke Imre polgármester, köszönti a megjelent képviselőket, vendégeket.
Megállapítja, hogy 7 fő képviselő jelen van, így a testület határozatképes,
az ülést megnyitja.
Előterjesztést tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre Juhász Sándor és Korcsmáros
Sándor képviselőkre, melyet a testület 7 igen szavazattal elfogadott.
Ezt követően javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a meghívóban
közölt napirendek egészítsék ki Benke Józsefné beadványával melyet
képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott, és az alábbi határozatot
hozta:
Nádudvar városi Önkormányzat Képviselő-testületének 86/2013.
(V.09.) önkormányzati számu határozata:
1./Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013 (V.02.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
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2./ Előterjesztés a Nádudvar Város Önkormányzata és Hajdúszoboszló
város Önkormányzata között a nádudvari szilárd hulladéklerakó telep
üzemeltetésére kötött megállapodás módosításának tudomásul vételére
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
3./Előterjesztés a Közgyűjteményi Alapítvány és a Jövő Nemzedékéért
Alapítvány LEADER fejlesztéséhez szükséges hitelfelvétel önkormányzati
kezességvállalása, és egyéb támogatására.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
4./ Előterjesztés a Nádudvari Hírek nyomtatására kötendő szerződés
elfogadására
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
5./Előterjesztés a Kövy Sándor Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat átszervezésének véleményezésére
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
6./ Benke Józsefné anyagi támogatás iránti kérelme
1./ Napirendi
Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 12/2013 (V.02.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város Önkormányzat
Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013
(V.02.) önkormányzati rendelet módosítására, melynek írásos anyaga a
Elmondta, hogy az Önkormányzat már hosszabb ideje a Bihari Energiabeszerzési Önkormányzati Társulás tagja, melynek célja, hogy a hazai
energia minél olcsóbban kerüljön hozzánk, az intézmények gáz és villamosenergia közbeszerzését e Társulás keretei között végeztük.
Mivel a törvény megváltozott , igy a társulásnak át kell alakulnia, jogi
személyiségűvé kellene válnia, igy a konzorciumi megállapodásban döntöttek,
és a polgármestert felhatalmazza a testület az eljárások lefolytatására.
Minden településsel külön megállapodást kötnek az energiára.
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volt határozatképes, mert nem jelent meg minden polgármester, ezért
javasolták a konzorciumi megállapodást, hogy felgyorsítsák a dolgokat, és a
polgármestert kell felhatalmaznia a testületnek az eljárások lefolytatására.
Sok intézmény kiesett a mostani átszervezések miatt, ezért nem volt érdeke
azoknak a települések polgármesterinek , hogy jelen legyenek a társulási
ülésen. A földgázbeszerzésre közel 10 település jelentkezett. A jelenlévők
javasolták , hogy a társulást meg kell szüntetni, mert nem valószínű, hogy
határozatképessége biztosítható lesz minden ülésen, mivel az intézmények
átszervezése miatt sok település kiesik a közbeszerzésből.
Ezért szükséges az SZMSZ módosítása , hogy gáz és villamos energia
igényének közbeszerzésére létrejött konzorciumi megállapodást, az
önkormányzat nevében a polgármester eljárjon, illetve aláírjon, igy a
polgármesterre átruházott hatáskörök ezzel egészülnek ki.
Réz Szilárd képviselő, ők is csatlakoztak egy ilyen pályázathoz, és
mindenkivel külön kötnek szerződést.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 12/2013 (V.02.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelet-tervezetet fogadják el.
A képviselő-testület a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013 (V.02.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal elfogadta,
és azt rendeletté nyilvánitotta a következők szerint:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2013 (V.09.) önkormányzati rendelete
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 12/2013 (V.02.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-
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önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) módosításáról a
következőket rendeli el:
1. §
(1) A rendelet 2. sz. melléklete 9. pontjának számozása 8.pontra módosul.
(2) A rendelet 2. sz. mellékletének II. pontja – a polgármesterre átruházott
hatáskörök – e 9. pontjának hatályos szövege a következő:
Nádudvar Város Önkormányzat szervei és intézményei gáz és villamos
energia igényének közbeszerzése során az eljárást megindító ajánlattételi
felhívás elfogadása, döntés a nyertes ajánlattevőről és a közbeszerzést
megalapozó konzorciumi megállapodás, az önkormányzat nevében a
bonyolítóval kötött megbízási szerződés és a nyertes ajánlattevővel a
szerződés aláírása.
2. §
A rendelet kihirdetését követő első napon lép hatályba. A rendelet a
kihirdetését követő napon hatályát veszti.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

dr. Sós Csaba aljegyző megérkezett.
2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A Nádudvar Város Önkormányzata és Hajdúszoboszló
Önkormányzata között a nádudvari szilárd hulladéklerakó
üzemeltetésére kötött megállapodás módosításának tudomásul vétele
Előterjesztő: Beke Imre polgármester

város
telep

Beke Imre polgármester előterjesztést tett, a Nádudvar Város Önkormányzata
és Hajdúszoboszló város Önkormányzata között a nádudvari szilárd
hulladéklerakó telep üzemeltetésére kötött megállapodás módosításának
tudomásul vételére, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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éves, és időnként módosításra kerül a lerakási dij, ez történt most is.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
alábbi határozati javaslatot fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Nádudvar Város
Önkormányzata és a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata között a
nádudvari
szilárd
hulladéklerakó
telep
üzemeltetésére
kötött
megállapodásnak a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítása
polgármester általi aláírását tudomásul veszi.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Beke Imre polgármester
Melléklet a /2013 (
Megállapodás módosítása

) Ök. sz.. határozathoz

mely létrejött egyrészről Hajdúszoboszló Város Önkormányzata (székhely:
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.; adószáma: 15728355-2-09; KSH
számjele:15728355 8411 321 09; képviseli: Dr. Sóvágó László polgármester)
másrészről Nádudvar Város Önkormányzata (székhely: 4181 Nádudvar, Fő út
119.; adószáma: 15728733-2-09 KSH számjele: 15728733-8411-321-09;
képviseli: Beke Imre polgármester) együttesen: felek között alulírott napon és
helyen az alábbi feltételekkel:
1.)
Hajdúszoboszló
Város
Önkormányzata
és
Nádudvar
Város
Önkormányzata között 2003. január 22-én érvényes megállapodás jött létre a
nádudvari 0678/12 hrsz-on létesített kommunális szilárd hulladéklerakó telep
üzemeltetésére vonatkozóan, melyet a felek 2004. július 27-én, 2010. június
29-én, 2011. május 31-én majd 2012. május 08-án módosítottak.
2.) Az 1.) pontban hivatkozott 2003. január 22-én létrejött megállapodás 9.)
pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
„ A felek a két önkormányzat által fizetendő kedvezményes lerakási díjat
2013. január 01-től 10.150,-Ft + ÁFA/t összegben határozzák meg, mely
összeg tartalmazza a 3.000,-Ft+ÁFA/t hulladéklerakási járulékot valamint a
hulladékról szóló törvényben előirt utógondozási és rekultivációs költségeket
is.”

3.) A felek az alap és a módosított megállapodás egyéb pontjait változatlanul
érvényben tartják.
4.) Jelen megállapodás módosítást a felek, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt elolvasást és értelmezést követően írták alá. Jelen megállapodás
módosítás 1 oldalon, 4 eredeti, egymással szó szerint megegyező példányban
készült, melyből 2-2 eredeti példány illeti meg feleket.
Hajdúszoboszló, 2013.április ….

Nádudvar, 2013. április …..

Dr. Sóvágó László polgármester

Beke Imre
polgármester
Nádudvar Városi Önkormányzat
képviseletében

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
képviseletében
P.H.

P.H.

Ellenjegyzi:

Ellenjegyzi:

Dr. Vincze Ferenc
jegyző

Vincze András
jegyző

Pénzügyi ellenjegyző:
Pénzügyi ellenjegyző:
Lőricz László
Főkönyvelő

Jakabné Beke Gyöngyi
irodavezető

A képviselő-testület a fenti határozatot 7 igen szavazattal elfogadta
alábbi határozatot hozta:

és az

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 87/2013. (V.09.)
Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nádudvar Város
Önkormányzata és a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata között a
nádudvari
szilárd
hulladéklerakó
telep
üzemeltetésére
kötött
megállapodásnak a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítása
polgármester általi aláírását tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Beke Imre polgármester
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Megállapodás módosítása
mely létrejött egyrészről Hajdúszoboszló Város Önkormányzata (székhely:
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.; adószáma: 15728355-2-09; KSH
számjele:15728355 8411 321 09; képviseli: Dr. Sóvágó László polgármester)
másrészről Nádudvar Város Önkormányzata (székhely: 4181 Nádudvar, Fő út
119.; adószáma: 15728733-2-09 KSH számjele: 15728733-8411-321-09;
képviseli: Beke Imre polgármester) együttesen: felek között alulírott napon és
helyen az alábbi feltételekkel:
1.)
Hajdúszoboszló
Város
Önkormányzata
és
Nádudvar
Város
Önkormányzata között 2003. január 22-én érvényes megállapodás jött létre a
nádudvari 0678/12 hrsz-on létesített kommunális szilárd hulladéklerakó telep
üzemeltetésére vonatkozóan, melyet a felek 2004. július 27-én, 2010. június
29-én, 2011. május 31-én majd 2012. május 08-án módosítottak.
2.) Az 1.) pontban hivatkozott 2003. január 22-én létrejött megállapodás 9.)
pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
„ A felek a két önkormányzat által fizetendő kedvezményes lerakási díjat
2013. január 01-től 10.150,-Ft + ÁFA/t összegben határozzák meg, mely
összeg tartalmazza a 3.000,-Ft+ÁFA/t hulladéklerakási járulékot valamint a
hulladékról szóló törvényben előirt utógondozási és rekultivációs költségeket
is.”
3.) A felek az alap és a módosított megállapodás egyéb pontjait változatlanul
érvényben tartják.
4.) Jelen megállapodás módosítást a felek, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt elolvasást és értelmezést követően írták alá. Jelen megállapodás
módosítás 1 oldalon, 4 eredeti, egymással szó szerint megegyező példányban
készült, melyből 2-2 eredeti példány illeti meg feleket.
Hajdúszoboszló, 2013.április ….
Nádudvar, 2013. április …..
Dr. Sóvágó László polgármester
Beke Imre polgármester
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
Nádudvar Városi Önkormányzat
képviseletében
képviseletében
P.H.
P.H.
Ellenjegyzi:
Ellenjegyzi:
Dr. Vincze Ferenc
Vincze András
jegyző
jegyző
Pénzügyi ellenjegyző:
Pénzügyi ellenjegyző:
Lőricz László
Jakabné Beke Gyöngyi
Főkönyvelő
irodavezető
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4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A Közgyűjteményi Alapítvány és a Jövő Nemzedékéért Alapítvány
LEADER fejlesztéséhez szükséges hitelfelvétel önkormányzati
kezességvállalása, és egyéb támogatása.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Közgyűjteményi Alapítvány és a
Jövő Nemzedékéért Alapítvány LEADER fejlesztéséhez szükséges hitelfelvétel
önkormányzati kezességvállalása, és egyéb támogatására, melynek irásos
anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Elmondta, hogy a Főnix Bank is vállalná a hitelnyújtást, de ott
ingatlanfedezet lenne szükséges. Balmazújvárosi Bank is vállalna
hitelnyújtást, de mivel uj cég vagyunk, igy nagyon hosszas lenne az átfutási
idő. Igy az OTP-Bank is átvizsgálta a lehetőségeket, és ezért ezt a bankot
vállaltuk, mivel nem rosszabbak a kondíciók és egyébként is régi
kapcsolatban állunk velük.
Csendes Ferenc képviselő, a Közgyűjteményi Alapítvány által megkötött
hitelszerződéssel mi lesz, felbontják?
Ludmanné Papp Ilona képviselő, kérni fogja a pénzügyi irodavezető
segitségét, hogy az alpavitány által megkötött szerződést hogyan módositsák.
Jakabné Beke Gyöngyi pénzügyi irodavezető, felveszik a bankkal a
kapcsolatot és megoldják.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a
határozati javaslatokat egyenként fogadják el.
Javasolta, hogy az I.sz. határozati javaslatot az alábbiak szerint fogadják el:
A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 100 %-os készfizető
kezességet vállal a Közgyűjteményi Alapítvány ( Nádudvar, Fő út 133.sz.)
részére helyt adó 231/1510/56/15/2011. sz. . 0101. hiv.azonosítójú
„Kincsesház” felújítására, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER
fejezetének végrehajtására kapott támogatás felhasználásához szükséges
13.265.331 Ft összegű OTP Bank Nyrt.-től történő támogatás-megelőlegező
hitel felvételéhez.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az OTP Bank Nyrt.
Északkelet-magyarországi Régió Debreceni Igazgatóságával a szerződést
aláírja.
Az önkormányzat átvállalja a banki hitel kamatának és egyéb költségének
összegét, amelynek várható összege 1.000.000.- Ft. A képviselő-testület az
összeget támogatás formájában nyújtja az Alapítványnak, amelyre
vonatkozóan támogatási szerződést az OTP Bank által kért időpontban meg
kell kötni.
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készíteni, amelyről a képviselő-testületet is tájékoztatni kell. A kamat összegét
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.7.)
önkormányzati számú rendeletben meghatározott általános tartalék terhére
hagyja jóvá, amelyet a következő költségvetési rendelet-módosítás alkalmával
be kell építeni.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási
szerződést kösse meg és az összeget a kért határidőre, az alapítvány OTP
Banknál megkötendő bankszámlájára utalja át.
A 44/2013. (III.6.)
önkormányzati
számú
határozat
alapján
a
kezességvállalás a már fennálló kötelezettségekkel együtt sem haladja meg
az önkormányzat saját bevételeinek 50 %-át, és mivel támogatásmegelőlegező hitelről van szó ezért kormányzati hozzájárulás nem szükséges,
tehát korlátozás alá nem esik.
Felkéri a Képviselő-testület az Alapítvány Vezetőjét, hogy mindent tegyen meg
annak érdekében, hogy a beruházás a beadott pályázat szerint, és a
megadott határidőben kerüljön megvalósításra, hogy a támogatás 100 %-ban
lehívható legyen, és a hitel a lejárat előtt visszafizetésre kerüljön.
Határidő: az OTP Bank Nyrt. által megadott időpont
Felelős: Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
Ludmanné Papp Ilona Alapítvány Vezetője
A képviselő-testület a fenti javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2013
(V.09.) önkormányzati számú határozata:
A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 100 %-os készfizető
kezességet vállal a Közgyűjteményi Alapítvány ( Nádudvar, Fő út 133.sz.)
részére helyt adó 231/1510/56/15/2011. sz. . 0101. hiv.azonosítójú
„Kincsesház” felújítására, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER
fejezetének végrehajtására kapott támogatás felhasználásához szükséges
13.265.331 Ft összegű OTP Bank Nyrt.-től történő támogatás-megelőlegező
hitel felvételéhez.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az OTP Bank Nyrt.
Északkelet-magyarországi Régió Debreceni Igazgatóságával a szerződést
aláírja.
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összegét, amelynek várható összege 1.000.000.- Ft. A képviselő-testület az
összeget támogatás formájában nyújtja az Alapítványnak, amelyre
vonatkozóan támogatási szerződést az OTP Bank által kért időpontban meg
kell kötni. A hitel visszafizetéskor a tényleges kamat összegével az
elszámolást el kell készíteni, amelyről a képviselő-testületet is tájékoztatni
kell. A kamat összegét az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013. (III.7.) önkormányzati számú rendeletben meghatározott általános
tartalék terhére hagyja jóvá, amelyet a következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával be kell építeni.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási
szerződést kösse meg és az összeget a kért határidőre, az alapítvány OTP
Banknál megkötendő bankszámlájára utalja át.
A 44/2013. (III.6.)
önkormányzati
számú
határozat
alapján
a
kezességvállalás a már fennálló kötelezettségekkel együtt sem haladja meg
az önkormányzat saját bevételeinek 50 %-át, és mivel támogatásmegelőlegező hitelről van szó ezért kormányzati hozzájárulás nem szükséges,
tehát korlátozás alá nem esik.
Felkéri a Képviselő-testület az Alapítvány Vezetőjét, hogy mindent tegyen meg
annak érdekében, hogy a beruházás a beadott pályázat szerint, és a
megadott határidőben kerüljön megvalósításra, hogy a támogatás 100 %-ban
lehívható legyen, és a hitel a lejárat előtt visszafizetésre kerüljön.
Határidő: az OTP Bank Nyrt. által megadott időpont
Felelős: Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
Ludmanné Papp Ilona Alapítvány Vezetője
II.sz. határozati javaslat:
Beke Imre polgármester, javasolta, hogy a II.sz. határozati javaslatot az
alábbiak szerint fogadják el:
A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 100 %-os készfizető
kezességet vállal a Jövő nemzedékéért Alapítvány ( Nádudvar, Fő út
133.sz.) részére helyt adó 231/1510/30/13/2011. sz. . 0101. hiv.azonosítójú
„Iskola udvar” felújítására, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER
fejezetének végrehajtására kapott támogatás felhasználásához szükséges
13.211.724 Ft
Ft összegű,
OTP Bank Nyrt.-től történő támogatásmegelőlegező hitel felvételéhez.
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Északkelet-magyarországi Régió Debreceni Igazgatóságával a szerződést
aláírja.
Az önkormányzat átvállalja a banki hitel kamatának és egyéb költségének
összegét, amelynek várható összege 1.000.000.- Ft. A képviselő-testület az
összeget támogatás formájában nyújtja az Alapítványnak, amelyre
vonatkozóan támogatási szerződést az OTP Bank által kért időpontban meg
kell kötni. A hitel visszafizetéskor a tényleges kamat összegével az
elszámolást el kell készíteni, amelyről a képviselő-testületet is tájékoztatni
kell. A kamat összegét az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013. (III.7.) önkormányzati számú rendeletben meghatározott általános
tartalék terhére hagyja jóvá, amelyet a következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával be kell építeni.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási
szerződést kösse meg és az összeget a kért határidőre, az Alapítvány OTP
Banknál vezetett 11738149-20003885 sz. bankszámlájára utalja át.
A 44/2013. (III.6.)
önkormányzati
számú
határozat
alapján
a
kezességvállalás a már fennálló kötelezettségekkel együtt sem haladja meg
az önkormányzat saját bevételeinek 50 %-át, és mivel támogatásmegelőlegező hitelről van szó ezért kormányzati hozzájárulás nem szükséges,
tehát korlátozás alá nem esik.
Felkéri a Képviselő-testület az Alapítvány Vezetőjét, hogy mindent tegyen meg
annak érdekében, hogy a beruházás a beadott pályázat szerint, és a
megadott határidőben kerüljön megvalósításra, hogy a támogatás 100 %-ban
lehívható legyen, és a hitel a lejárat előtt visszafizetésre kerüljön.
Határidő: az OTP Bank Nyrt. által megadott időpont
Felelős: Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
Boros Lajosné alapítvány Vezetője
A képviselő-testület a fenti javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2013
(V.09.) önkormányzati számú határozata:
A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 100 %-os készfizető
kezességet vállal a Jövő nemzedékéért Alapítvány ( Nádudvar, Fő út

133.sz.) részére helyt adó 231/1510/30/13/2011. sz. . 0101. hiv.azonosítójú
„Iskola
- 12 udvar” felújítására, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtására kapott támogatás felhasználásához szükséges 13.211.724
Ft Ft összegű, OTP Bank Nyrt.-től történő támogatás-megelőlegező hitel
felvételéhez.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az OTP Bank Nyrt.
Északkelet-magyarországi Régió Debreceni Igazgatóságával a szerződést
aláírja.
Az önkormányzat átvállalja a banki hitel kamatának és egyéb költségének
összegét, amelynek várható összege 1.000.000.- Ft. A képviselő-testület az
összeget támogatás formájában nyújtja az Alapítványnak, amelyre
vonatkozóan támogatási szerződést az OTP Bank által kért időpontban meg
kell kötni. A hitel visszafizetéskor a tényleges kamat összegével az
elszámolást el kell készíteni, amelyről a képviselő-testületet is tájékoztatni
kell. A kamat összegét az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013. (III.7.) önkormányzati számú rendeletben meghatározott általános
tartalék terhére hagyja jóvá, amelyet a következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával be kell építeni.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási
szerződést kösse meg és az összeget a kért határidőre, az Alapítvány OTP
Banknál vezetett 11738149-20003885 sz. bankszámlájára utalja át.
A 44/2013. (III.6.)
önkormányzati
számú
határozat
alapján
a
kezességvállalás a már fennálló kötelezettségekkel együtt sem haladja meg
az önkormányzat saját bevételeinek 50 %-át, és mivel támogatásmegelőlegező hitelről van szó ezért kormányzati hozzájárulás nem szükséges,
tehát korlátozás alá nem esik.
Felkéri a Képviselő-testület az Alapítvány Vezetőjét, hogy mindent tegyen meg
annak érdekében, hogy a beruházás a beadott pályázat szerint, és a
megadott határidőben kerüljön megvalósításra, hogy a támogatás 100 %-ban
lehívható legyen, és a hitel a lejárat előtt visszafizetésre kerüljön.
Határidő: az OTP Bank Nyrt. által megadott időpont
Felelős: Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
Boros Lajosné alapítvány Vezetője
Beke Imre polgármester, javasolta, hogy az III.sz. határozati javaslatot az
alábbiak szerint fogadják el:

A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közgyűjteményi
Alapítvány ( Nádudvar, Fő út 133.sz.) részére helyt adó

- 13 231/1510/56/15/2011. sz. . 0101. hiv.azonosítójú „Kincsesház” felújítására,
a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtására kapott
támogatás felhasználásához szükséges 1.707.467 Ft összegben
támogatást nyújt az Alapítvány részére visszafizetési kötelezettség mellett a
projekt I. részszámlájának kifizetéséhez.
A támogatás összegét az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013. (III.7.) önkormányzati számú rendeletben meghatározott általános
tartalék terhére hagyja jóvá, amelyet a következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával be kell építeni.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási
szerződést kösse meg és az összeget a kért határidőre, az Alapítvány OTP
Banknál megkötendő bankszámlájára utalja át.
Az Alapítvány Vezetője köteles az I. kifizetési kérelem elbírálását követően a
támogatás összegét a bankszámlára érkezésének napján továbbutalni az
önkormányzat számlájára. Az önkormányzat az összeget a támogatás
visszafizetéseként veszi nyilvántartásba.
Felkéri a képviselő-testület az Alapítvány Vezetőjét, hogy mindent tegyen meg
annak érdekében, hogy a beruházás a beadott pályázat szerint, és a
megadott határidőben kerüljön megvalósításra, hogy a támogatás 100 %-ban
lehívható legyen, és a támogatás visszafizetésre kerüljön.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
Ludmanné Papp Ilona Alapítvány Vezetője
A képviselő-testület a fenti javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 90/2013
(V.09.) önkormányzati számú határozata:
A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közgyűjteményi
Alapítvány
(
Nádudvar,
Fő
út
133.sz.)
részére
helyt
adó
231/1510/56/15/2011. sz. . 0101. hiv.azonosítójú „Kincsesház” felújítására,

a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtására kapott
támogatás felhasználásához szükséges 1.707.467 Ft összegben
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projekt I. részszámlájának kifizetéséhez.
A támogatás összegét az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013. (III.7.) önkormányzati számú rendeletben meghatározott általános
tartalék terhére hagyja jóvá, amelyet a következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával be kell építeni.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási
szerződést kösse meg és az összeget a kért határidőre, az Alapítvány OTP
Banknál megkötendő bankszámlájára utalja át.
Az Alapítvány Vezetője köteles az I. kifizetési kérelem elbírálását követően a
támogatás összegét a bankszámlára érkezésének napján továbbutalni az
önkormányzat számlájára. Az önkormányzat az összeget a támogatás
visszafizetéseként veszi nyilvántartásba.
Felkéri a képviselő-testület az Alapítvány Vezetőjét, hogy mindent tegyen meg
annak érdekében, hogy a beruházás a beadott pályázat szerint, és a
megadott határidőben kerüljön megvalósításra, hogy a támogatás 100 %-ban
lehívható legyen, és a támogatás visszafizetésre kerüljön.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
Ludmanné Papp Ilona Alapítvány Vezetője
IV. sz. határozati javaslat:
Beke Imre polgármester javasolta, hogy a IV. sz. határozati javaslatot az
alábbiak szerint fogadják el:
A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jövő nemzedékéért
Alapítvány
(
Nádudvar,
Fő
út
133.sz.)
részére
helyt
adó
231/1510/30/13/2011. sz. . 0101. hiv.azonosítójú „Iskola udvar”
felújítására a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtására kapott LEADER támogatás felhasználásához szükséges
1.579.616 Ft
összegben támogatást nyújt az Alapítvány részére visszafizetési
kötelezettség mellett, a projekt I.sz. részszámlájának kifizetéséhez.
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3/2013. (III.7.) önkormányzati számú rendeletben meghatározott általános
tartalék terhére hagyja jóvá, amelyet a következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával be kell építeni.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási
szerződést kösse meg és az összeget a kért határidőre , az Alapítvány OTP
Banknál vezetett 11738149-20003885 sz. bankszámlájára utalja át.
Az Alapítvány Vezetője köteles az I. kifizetési kérelem elbírálását követően a
támogatás összegének a bankszámlára érkezésének napján az összeget
továbbutalni az önkormányzat számlájára. Az önkormányzat az összeget a
támogatás megtérüléseként veszi nyilvántartásba.
Felkéri a képviselő-testület az Alapítvány Vezetőjét, hogy mindent tegyen meg
annak érdekében, hogy a beruházás a beadott pályázat szerint, és a
megadott határidőben kerüljön megvalósításra, hogy a támogatás 100 %-ban
lehívható legyen, és a támogaáts visszafizetésre kerüljön.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
Boros Lajosné Alapítvány Vezetője
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 91./2013
(V.09.)önkormányzati számú határozata:
A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jövő nemzedékéért
Alapítvány
(
Nádudvar,
Fő
út
133.sz.)
részére
helyt
adó
231/1510/30/13/2011. sz. . 0101. hiv.azonosítójú „Iskola udvar”
felújítására a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtására kapott LEADER támogatás felhasználásához szükséges
1.579.616 Ft
összegben támogatást nyújt az Alapítvány részére visszafizetési
kötelezettség mellett, a projekt I.sz. részszámlájának kifizetéséhez.
A támogatás összegét az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013. (III.7.) önkormányzati számú rendeletben meghatározott általános

tartalék terhére hagyja jóvá, amelyet a következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával be kell építeni.
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szerződést kösse meg és az összeget a kért határidőre , az Alapítvány OTP
Banknál vezetett 11738149-20003885 sz. bankszámlájára utalja át.
Az Alapítvány Vezetője köteles az I. kifizetési kérelem elbírálását követően a
támogatás összegének a bankszámlára érkezésének napján az összeget
továbbutalni az önkormányzat számlájára. Az önkormányzat az összeget a
támogatás megtérüléseként veszi nyilvántartásba.
Felkéri a képviselő-testület az Alapítvány Vezetőjét, hogy mindent tegyen meg
annak érdekében, hogy a beruházás a beadott pályázat szerint, és a
megadott határidőben kerüljön megvalósításra, hogy a támogatás 100 %-ban
lehívható legyen, és a támogatás visszafizetésre kerüljön.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
Boros Lajosné Alapítvány Vezetője
4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A Nádudvari Hírek nyomtatására kötendő szerződés elfogadása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvari Hírek nyomtatására
kötendő szerződés elfogadására, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Dr.Sós Csaba aljegyző, elmondta, hogy a z újságot a 2008. július óta a
Fábián nyomdaipari Bt. nyomtatja ki. Az elmúlt években többször is kértünk
árajánlatokat a Nádudvari Hírek nyomtatására, minden alkalommal a Fábián
Nyomdaipari Bt. adta a legolcsóbb ajánlatot, igy történt most is. Ha a testület
elfogadja az előterjesztést, azt követően kötik meg a szerződést.
Csendes Ferenc képviselő, a szerződésben foglaltakat meg kell nézni, mert
nem mindegy, hogy határozott , vagy határozatlan időre szól.
Dr Sós Csaba aljegyző, határozott idejü a szerződés
Vincze András jegyző, határozott idejü a szerződés

- 17 Beke Imre polgármester, a felmondás szabályainak figyelembevételével
határozott idejü felmondás
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az alábbi határozati javaslatot
fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testület mint a Nádudvari Hírek
alapítója és kiadójának alapítója az újság nyomtatására a Fábián
Nyomdaipari Bt-vel kötendő szerződést a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Felkéri Beke Imre polgármestert, hogy a szerződést írja alá és az aláírást
követően küldje meg a Fábián Nyomdaipari Bt-nek aláírásra.
Határidő:
Felelős:

2013. május 10.
Beke Imre polgármester
Melléklet a

/2013 (

) Ök. sz.. határozathoz

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Nádudvari Polgármesteri Hivatal székhely: 4181
Nádudvar, Fő u. 119 sz. adószám: 15373670-2-09 Bankszámlaszám:
11738149-15728733 OTP Bank Nyrt képviseli: Beke Imre polgármester mint
Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)
másrészről Fábián Nyomdaipari Bt. székhely: 4034 Debrecen, Szélső u. 8.
Cégjegyzékszám: 09-06-003385 Adószám: 22850281-2-09 Bankszámlaszám:
OTP Bank Nyrt. 11738060-20059800-00000000, képviseli: Fábián Imre üzlet
vezetésre jogosult tag mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó, együtte
sen: Felek) között a mai napon az alábbiak szerint:
1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
1.1. Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő által kiadott Nádudvari Hírek című
kiadvány nyomdai munkálatait - a szedés, tördeléstől – a csomagolásig elvég
zi, valamint késztermékként átadja székhelyén a Megrendelő megbízottjának
1.100 példányban. Az újság évi 12 alkalommal jelenik meg.
1.2. Megrendelő megjelölt mennyiségektől fenntartja az eltérés lehetőségét + 50
%-ban a példányszám és az oldalszám tekintetében.
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Formátum: B/4 240mmx340mm
Terjedelem: alapvetően 8 oldal
Formakészítés: pdf
Nyomtatás: 1+1 kísérő szín, esetenként 4 szín
Papír: ofszett újságnyomó 80g/m2
Kötészet: gerincragasztás nélkül, fejben vágva, össze
hordva, hajtva Kötegelés: 200 példányonként
2. A SZERZŐDÉS HATÁLYA
Felek a szerződést 2013. január 01-től 2013. december 31-ig kötik.
3. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE
3.1. Az újság megjelenésének napját, arra alkalmas módon, a Megrendelő
írásban közli a Vállalkozóval, a szerződéskötést követően, haladéktalanul. A
továbbiakban a Megrendelő minden év január 31-ig közli a megjelenés dátu
mát az adott évre vonatkozóan. A megjelenés dátumát illetően a Megrendelő
fenntartja a módosítás jogát, változtatás esetén minimum 5 nappal előbb írás
beli jelzéssel él vállalkozó felé.
3.2. A Felek vállalják, hogy a nyomtatás időpontjának meghatározása előzetes
egyeztetés alapján történik. A Megrendelő az újság nyomdai munkálatainak
elvégzéséhez szükséges komplett anyagot a megjelenés napját megelőző 2.
nap 12.00 óráig elküldi a Vállalkozónak elektronikus úton (PDF formátumban)
a Fábián nyomdába.
3.3.
A Vállalkozó kijelenti, hogy az újságot az anyag nyomdába érkezését
követően 2 napon belül előállítja.
3.4.
A Megrendelő a késedelmes anyagleadás esetén a megjelenés csúszá
sát tudomásul veszi.
3.5.

Az áru fuvareszközre történő felrakása a Vállalkozó kötelezettsége.

3.6.
Mennyiségi átvétel helyének meghatározását jelen szerződés 1. pontja
tartalmazza.
4. A VÁLLALÁSI ÁR
4.1.
A Nádudvari Hírek című lapot B/4-es (jelenlegi) formátumban, 1 100
példányban, 80 g-os ofszetpapíron, kívül 2- belül 1 szín nyomással,

8 oldal terjedelemben: 61 600,- Ft + áfa (5%), bruttó: 64 680,- Ft,
- 19 10 oldal terjedelemben: 77 000,- Ft + áfa (5%), bruttó: 80 850,- Ft,
12 oldal terjedelemben: 92 400,- Ft + áfa (5%), bruttó: 97 020,- Ft.
Amennyiben az újság 4 oldala (pl. külseje és közepe) színes (4 szín) a többi
paraméter változatlan
8 oldal terjedelemben: 76 000,- Ft + áfa (5%), bruttó: 79 800,- Ft,
10 oldal terjedelemben:
91 400,- Ft + áfa (5%), bruttó: 95 970,Ft,
12 oldal terjedelemben: 106 800,- Ft + áfa (5%), bruttó: 112 140,- Ft
az előállítási ár.
Műnyomó papír alkalmazása 2 laponként (4 oldal) 4 000 forint + áfa többlet
költséget jelent.
5. AZ ÁTADÁS-ÁTVÁTEL
5.1.

Az átvételről jegyzőkönyv készül a terjesztő raktárában, 2 példányban.

5.2. Megrendelőnek joga van az átvételi jegyzőkönyvben a hiányok meg
szüntetésére vonatkozóan határidőket megjelölni. Ezek a határidők nin
csenek befolyással a szerződés késedelmi kötbér megállapodásaira.
5.3. Átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételére a Vállalkozó távollétében is sor
kerülhet, ha a Vállalkozó nem jelenik meg. Az így felvett jegyzőkönyvbe
foglalt megállapításokra Vállalkozónak 3 napon belül, írásban kell reagál
nia. Ennek elmulasztása esetén Vállalkozó elismeri a kifogásokat és
egyetért a jegyzőkönyv megállapításaival.
5.4. Az átvétel lényeges hiányosságok esetén megtagadható.
6.

A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

6.1. Mind a Vállalkozó, mind pedig a Megrendelő kijelöl egy-egy képviselőt,
akik szervezik és koordinálják Vállalkozó és Megrendelő tevékenységét.
Jelen szerződés keretében felek a kapcsolatot a kijelölt képviselőkön keresztül
tartják.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcso
latban az alábbiak jogosultak eljárni:
a. ) Megrendelő részéről: Marján László

Tel: 54/528-553, Fax: 54/480-256, e-mail:
laszlo.marjan@nadudvar.hu
- 20 b. ) Vállalkozó részéről: Fábián Imre
Tel: 52/ 442-393; +36/20-9387-609, Fax: 52/530-526;
e-mail: nyomdafabian@gmail.com; fabianbt@chello.hu
6.2. Vállalkozó köteles a Megrendelő képviselőjével, alkalmazottaival együtt
működni. Felek kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák
azokat az értesüléseket, tényeket, körülményeket, amelyek a szerződésszerű
teljesítést akadályozzák, vagy zavarják.
6.3. A teljesítés igazolására is Megrendelő képviselője jogosult.
7. A KÉSEDELMI KÖTBÉR
7.1. Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározottak késedelmes teljesítése
esetén 5.000, Ft, azaz ötezer forint késedelmi kötbért köteles naponta megfi
zetni. Megrendelő kijelenti, hogy hibás, nem I. osztályú teljesítést nem fogad
el.
7.2. Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben fennálló fizetési kötelezettsé
gébe kötbér igényét a jelen szerződés alapján egyoldalú jognyilatkozattal,
egynemű, lejárt követelésként beszámítani.
7.3. A Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettségét a Megrendelő által esetlegesen
megjelölt póthatáridő kitűzése nem érinti.
7.4. Vállalkozó a szerződésben vis majorból adódó, késedelmes és hibás telje
sítése esetén közvetlenül felelősséggel Megrendelő felé nem tartozik, így Meg
rendelő a késedelemből és hibás teljesítésből eredő tényleges kárigényét Vál
lalkozó felé nem érvényesítheti. Szerződő Felek kijelentik, hogy vis majornak
tekintenek minden elháríthatatlan, szerződő felek tevékenységén kívül eső
külső okot.
7.5. A kötbér fizetése nem mentesíti a Vállalkozót a munka befejezését illető
bármely kötelezettsége, vagy a szerződés értelmében ráháruló egyéb felelős
ségek és kötelezettségek teljesítése alól.
8. A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS
8.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó az igazolt átadás-átvételt
követően jogosult a teljesítés-igazolással ellátott számla benyújtására. A
számla benyújtása havonként történhet, melyet Megrendelő a teljesítésigazo
lással ellátott számla ellenében a teljesítéstől számított 30 napon belül átuta
lással fizet meg. A formai előírásoknak nem megfelelő illetve teljesítési igazo

lással el nem látott számlát Megrendelő a hiba megjelölésével a Vállalkozónak
visszaküldi 3 munkanapon belül.
- 21 8.2.Fizetési késedelem esetén a Megrendelő a késedelembe esés napjától a tel
jesítés napjáig a jegybanki alapkamattal egyező mértékű kamatot tartozik
késedelmi kamatként Vállalkozónak fizetni.
9. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA
9.1. A szerződést bármelyik fél jogosult írásban, a másikhoz ajánlott, tértive
vényes küldeményként eljuttatott jognyilatkozattal, 30 nap felmondással
felmondani.
9.2. A folyamatban lévő, már megrendelt szállítások bonyolítása és kifizetése
- a felek által együttesen aláírt, írásbeli, eltérő megállapodás hiányában a jelen szerződés szerint történik.
10. JOGVITÁK
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vállalkozási szerző
désekre vonatkozó rendelkezései az irányadók. Szerződő felek esetleges jogvi
tájukat elsősorban békés úton, egyeztetéssel kísérlik megoldani. Amennyiben
a jogvitát nem sikerül békés úton rendezni Felek értékhatártól függően a Haj
dúszoboszlói Járásbíróság illetve a Debreceni Törvényszék kizárólagos illeté
kességét kötik ki.
A szerződés 5 eredeti példányban készült, melyből 3 példány Megrendelőt, 2
példány Vállalkozót illet meg. A szerződést a felek elolvasás és értelmezés
után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Nádudvar, 2013. május
Beke Imre
polgármester
Ellenjegyzi:
Vincze András
jegyző

Fábián Imre
képviseletre jogosult tag
Pénzügyi ellenjegyző:
Jakabné bné Beke Gyöngyi
irodavezető

A képviselő-testület a fenti javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az aláb 
bi határozatot hozta:
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Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 92/2013.(V.09.)
Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testület mint a Nádudvari Hírek
alapítója és kiadójának alapítója az újság nyomtatására a Fábián
Nyomdaipari Bt-vel kötendő szerződést a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Felkéri Beke Imre polgármestert, hogy a szerződést írja alá és az aláírást
követően küldje meg a Fábián Nyomdaipari Bt-nek aláírásra.
Határidő:
Felelős:

2013. május 10.
Beke Imre polgármester
Melléklet a 92 /2013 (V.09 ) Ök. sz.. határozathoz
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Nádudvari Polgármesteri Hivatal székhely: 4181
Nádudvar, Fő u. 119 sz. adószám: 15373670-2-09 Bankszámlaszám:
11738149-15728733 OTP Bank Nyrt képviseli: Beke Imre polgármester mint
Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)
másrészről Fábián Nyomdaipari Bt. székhely: 4034 Debrecen, Szélső u. 8.
Cégjegyzékszám: 09-06-003385 Adószám: 22850281-2-09 Bankszámlaszám:
OTP Bank Nyrt. 11738060-20059800-00000000, képviseli: Fábián Imre üzlet
vezetésre jogosult tag mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó, együtte
sen: Felek) között a mai napon az alábbiak szerint:
1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
1.1 Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő által kiadott Nádudvari Hírek című
kiadvány nyomdai munkálatait – a szedés, tördeléstől – a csomagolásig elvég
zi, valamint késztermékként átadja székhelyén a Megrendelő megbízottjának
1.100 példányban. Az újság évi 12 alkalommal jelenik meg.
1.2. Megrendelő megjelölt mennyiségektől fenntartja az eltérés lehetőségét +
50 %-ban a példányszám és az oldalszám tekintetében.
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Formátum: B/4 240mmx340mm
Terjedelem: alapvetően 8 oldal
Formakészítés: pdf
Nyomtatás: 1+1 kísérő szín, esetenként 4 szín
Papír: ofszett újságnyomó 80g/m2
Kötészet: gerincragasztás nélkül, fejben vágva, össze
hordva, hajtva Kötegelés: 200 példányonként
2. A SZERZŐDÉS HATÁLYA
Felek a szerződést 2013. január 01-től 2013. december 31-ig kötik.
3. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE
3.1.Az újság megjelenésének napját, arra alkalmas módon, a Megrendelő írás
ban közli a Vállalkozóval, a szerződéskötést követően, haladéktalanul. A to
vábbiakban a Megrendelő minden év január 31-ig közli a megjelenés dátumát
az adott évre vonatkozóan. A megjelenés dátumát illetően a Megrendelő fenn
tartja a módosítás jogát, változtatás esetén minimum 5 nappal előbb írásbeli
jelzéssel él vállalkozó felé.
3.2.A Felek vállalják, hogy a nyomtatás időpontjának meghatározása előzetes
egyeztetés alapján történik. A Megrendelő az újság nyomdai munkálatainak
elvégzéséhez szükséges komplett anyagot a megjelenés napját megelőző 2.
nap 12.00 óráig elküldi a Vállalkozónak elektronikus úton (PDF formátumban)
a Fábián nyomdába.
3.3 A Vállalkozó kijelenti, hogy az újságot az anyag nyomdába érkezését kö
vetően 2 napon belül előállítja.
3.4 A Megrendelő a késedelmes anyagleadás esetén a megjelenés csúszását
tudomásul veszi.
3.5.

Az áru fuvareszközre történő felrakása a Vállalkozó kötelezettsége.

3.6. Mennyiségi átvétel helyének meghatározását jelen szerződés 1. pontja
tartalmazza.
4. A VÁLLALÁSI ÁR

4.1.
A Nádudvari Hírek című lapot B/4-es (jelenlegi) formátumban, 1 100
példányban, 80 g-os ofszetpapíron, kívül 2- belül 1 szín nyomással,

- 24 8 oldal terjedelemben: 61 600,- Ft + áfa (5%), bruttó: 64 680,- Ft,
10 oldal terjedelemben: 77 000,- Ft + áfa (5%), bruttó: 80 850,- Ft,
12 oldal terjedelemben: 92 400,- Ft + áfa (5%), bruttó: 97 020,- Ft.
Amennyiben az újság 4 oldala (pl. külseje és közepe) színes (4 szín) a többi
paraméter változatlan
8 oldal terjedelemben: 76 000,- Ft + áfa (5%), bruttó: 79 800,- Ft,
10 oldal terjedelemben:
91 400,- Ft + áfa (5%), bruttó: 95 970,Ft,
12 oldal terjedelemben: 106 800,- Ft + áfa (5%), bruttó: 112 140,- Ft
az előállítási ár.
Műnyomó papír alkalmazása 2 laponként (4 oldal) 4 000 forint + áfa többlet
költséget jelent.
5. AZ ÁTADÁS-ÁTVÁTEL
5.1.Az átvételről jegyzőkönyv készül a terjesztő raktárában, 2 példányban.
5.2. Megrendelőnek joga van az átvételi jegyzőkönyvben a hiányok meg
szüntetésére vonatkozóan határidőket megjelölni. Ezek a határidők nin
csenek befolyással a szerződés késedelmi kötbér megállapodásaira.
5.3.Átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételére a Vállalkozó távollétében is sor
kerülhet, ha a Vállalkozó nem jelenik meg. Az így felvett jegyzőkönyvbe
foglalt megállapításokra Vállalkozónak 3 napon belül, írásban kell reagál
nia. Ennek elmulasztása esetén Vállalkozó elismeri a kifogásokat és
egyetért a jegyzőkönyv megállapításaival.
5.4.Az átvétel lényeges hiányosságok esetén megtagadható.
6. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE
6.1.Mind a Vállalkozó, mind pedig a Megrendelő kijelöl egy-egy képviselőt,
akik szervezik és koordinálják Vállalkozó és Megrendelő tevékenységét.
Jelen szerződés keretében felek a kapcsolatot a kijelölt képviselőkön keresztül
tartják.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcso
latban az alábbiak jogosultak eljárni:
b. ) Megrendelő részéről: Marján László
Tel: 54/528-553, Fax: 54/480-256, e-mail:
laszlo.marjan@nadudvar.hu
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a.) Vállalkozó részéről: Fábián Imre
Tel: 52/ 442-393; +36/20-9387-609, Fax: 52/530-526;
e-mail: nyomdafabian@gmail.com; fabianbt@chello.hu
6.2. Vállalkozó köteles a Megrendelő képviselőjével, alkalmazottaival együtt
működni. Felek kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák
azokat az értesüléseket, tényeket, körülményeket, amelyek a szerződésszerű
teljesítést akadályozzák, vagy zavarják.
6.3.A teljesítés igazolására is Megrendelő képviselője jogosult.
7. A KÉSEDELMI KÖTBÉR
7.1.Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározottak késedelmes teljesítése
esetén 5.000, Ft, azaz ötezer forint késedelmi kötbért köteles naponta megfi
zetni. Megrendelő kijelenti, hogy hibás, nem I. osztályú teljesítést nem fogad
el.
7.2.Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben fennálló fizetési kötelezettsé
gébe kötbér igényét a jelen szerződés alapján egyoldalú jognyilatkozattal,
egynemű, lejárt követelésként beszámítani.
7.3.A Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettségét a Megrendelő által esetlegesen
megjelölt póthatáridő kitűzése nem érinti.
7.4.Vállalkozó a szerződésben vis majorból adódó, késedelmes és hibás telje
sítése esetén közvetlenül felelősséggel Megrendelő felé nem tartozik, így Meg
rendelő a késedelemből és hibás teljesítésből eredő tényleges kárigényét Vál
lalkozó felé nem érvényesítheti. Szerződő Felek kijelentik, hogy vis majornak
tekintenek minden elháríthatatlan, szerződő felek tevékenységén kívül eső
külső okot.
7.5.A kötbér fizetése nem mentesíti a Vállalkozót a munka befejezését illető
bármely kötelezettsége, vagy a szerződés értelmében ráháruló egyéb felelős
ségek és kötelezettségek teljesítése alól.
8. A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

8.1.Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó az igazolt átadás-átvételt
követően jogosult a teljesítés-igazolással ellátott számla benyújtására. A
számla benyújtása havonként történhet, melyet Megrendelő a teljesítésigazo
lással ellátott számla ellenében a teljesítéstől számított 30 napon belül átuta
lással fizet meg.
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A formai előírásoknak nem megfelelő illetve teljesítési igazolással el nem lá
tott számlát Megrendelő a hiba megjelölésével a Vállalkozónak visszaküldi 3
munkanapon belül.
8..2. Fizetési késedelem esetén a Megrendelő a késedelembe esés napjától a
teljesítés napjáig a jegybanki alapkamattal egyező mértékű kamatot tartozik
késedelmi kamatként Vállalkozónak fizetni.
9. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA
9.1.A szerződést bármelyik fél jogosult írásban, a másikhoz ajánlott, tértivevé
nyes küldeményként eljuttatott jognyilatkozattal, 30 nap felmondással fel
mondani.
9.2.A folyamatban lévő, már megrendelt szállítások bonyolítása és kifizetése a felek által együttesen aláírt, írásbeli, eltérő megállapodás hiányában - a je
len szerződés szerint történik.
10.JOGVITÁK
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vállalkozási szerző
désekre vonatkozó rendelkezései az irányadók. Szerződő felek esetleges jogvi
tájukat elsősorban békés úton, egyeztetéssel kísérlik megoldani. Amennyiben
a jogvitát nem sikerül békés úton rendezni Felek értékhatártól függően a Haj
dúszoboszlói Járásbíróság illetve a Debreceni Törvényszék kizárólagos illeté
kességét kötik ki.
A szerződés 5 eredeti példányban készült, melyből 3 példány Megrendelőt, 2
példány Vállalkozót illet meg. A szerződést a felek elolvasás és értelmezés
után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Nádudvar, 2013. május
Beke Imre
polgármester

Fábián Imre
képviseletre jogosult tag
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- 27 5./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A Kövy Sándor Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
és Pedagógiai Szakszolgálat átszervezésének véleményezése
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Kövy Sándor Általános Iskola
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat
átszervezésének véleményezésére, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Dr. Koroknai – Bokor Erzsébet irodavezető, január 01-től a fenntartás és
működtetés állami feladat, az iskolánál a Klebelsberg Intézet. A pedagógia
szakszolgálat a megyei szintü. A törvény szerint mivel érinti az iskolát a
működtető önkormányzatnak véleményezni kell.
Boros Lajosné képviselő, a telephely címének a központi épület van
megadva, Fő út 137-141.sz. Szerinte szerepelnie kell a szakiskola miatt az
Ady tér 10. számnak is, nehogy gond legyen a megyénél átkerül. Le kell
tisztázni és zárni
Dr. Koroknai-Bokor Erzsébet irodavezető,
szakiskolát milyen határidőre adták át.

meg kell nézni, hogy a

Beke Imre polgármester, a szakiskola ideiglenes jelleggel van
Vincze András jegyző, a határozati javaslatot javitani kell, mert nem
helyesen szerepel benne az iskola neve. Helyesen: Kövy Sándor Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a
jegyző úr által elmondottakkal módositva az alábbi határozati javaslatot
fogadják el:
Nádudvar Város Képviselő-testülete a Kövy Sándor Általános Iskola Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat átszervezésével és
elnevezésének Kövy Sándor Általános és Alapfoku Művészeti Iskolára való
módosításával, valamint az intézmény e miatti alapító okirat módosításával
egyetért.

Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület véleményéről írásban
értesítse a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hajdúszoboszlói
Tankerületét.
Határidő:
Felelős:

2013. május 10.
Beke Imre polgármester

- 28 A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 6 igen 1 tartózkodással
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2013.(V.09.)
Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Képviselő-testülete a Kövy Sándor Általános Iskola Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat átszervezésével és
elnevezésének Kövy Sándor Általános és Alapfoku Művészeti Iskolára való
módosításával, valamint az intézmény e miatti alapító okirat módosításával
egyetért.
Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület véleményéről írásban
értesítse a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hajdúszoboszlói
Tankerületét.
Határidő:
Felelős:

2013. május 10.
Beke Imre polgármester

6./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Benke Józsefné anyagi támogatás iránti kérelme
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett Benke Józsefné anyagi
támogatásiránti kérelmére, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Juhász Sándor képviselő, mint a

