JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2013. május 16-ai de.7,30 órakor a Nádudvar Városi
Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából.
Jelen vannak:

Beke Imre polgármester
Csendes Ferenc, Boros Lajosné,
Juhász Sándor, Ludmanné Papp Ilona
Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők
Vincze András jegyző,
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,
Kovács Lászlóné irodavezető,
Dr. Koroknai-Bokor Erzsébet irodavezető,
Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,

Távolmaradását bejelentette:
Korcsmáros Sándor ,
Kovács Zsolt 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 Ludmanné Papp Ilona és Réz
Szilárd képviselőkre, melyet a testület 6 igen szavazattal elfogadott.
Ezt követően javaslatot tett a meghívóban közölt napirendi pontokra, melyet a
képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadott el:
1./ 2013. évi szociális nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó pályázat
benyújtása.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
2./Vis-maior pályázat benyújtása
költségeinek megtérítésére
Előterjesztő: Beke Imre polgármester

a

tavaszi

belvíz

elleni

védekezés

-23./ A Hajdú-Bihar Megyei feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és
köznevelés-fejlesztési terv véleményezése
Előterjesztő:
Beke Imre polgármester
4./ A Napfény Óvoda és Bölcsőde Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás
ellátására és az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgató
(magasabb vezető) beosztás ellátására érkezett pályázatokat véleményező
bizottságok létrehozása
Előterjesztő:
Beke Imre polgármester
Időközben megérkezett Rásó Tibor képviselő, igy a képviselő-testület létszáma
7 fő.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,az előterjesztés beadási határideje ma
van. A kincstárral már több esetben is tárgyaltak erről, de nekik sincs
gyakorlatuk ebben. Az önkormányzat eddig 100 %-ra adta be a nyári
gyermekétkeztetésre a pályázatot, de mi 120 –ra adunk be,
a kincstár
szóbeli igérete alapján lehet igy is. az állam 50 %-os a támogatást nyújt, ugy
gondolja, de ez még nem biztos, akkor lesz az, ha már el van számolva a
pályázat szeptemberben. A 60 gyerek támogatási részét átadja az
egyháznak, mert az önkormányzat 100 %-os támogatást kap. Az egyházira
lehet, hogy a felét.
Beke
Imre polgármester,
a start
munkaprogramon
keresztül
zöldségtermesztéssel is foglalkozunk, amit az intézmények konyhájára
szállitunk. Igy az önkormányzat 439 főt vállal, az egyház térités ellenében
biztosit étkezést.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az alábbi határozati javaslatot
fogadják el:
Nádudvar Város Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 30/2013. (IV.30.)
EMMI rendelet alapján a 2013. évi szociális nyári gyermekétkeztetésre
vonatkozóan.
A pályázatot 559 fő gyermek étkeztetésére nyújtja be, amelyből 120 fő
gyermek étkeztetését saját konyhája nyersanyag- és rezsiköltség terhére a
Nádudvari Református Egyházközség Idősek Otthona vállalja, amellyel az
önkormányzat az önerőt biztosítja. Az önkormányzat a saját fenntartású
konyháján 439 fő gyermek étkeztetését vállalja, amelyet 100 %-os
támogatásból valósít meg.
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idejére megszervezik a gyermekek felügyeletét, szabadidős tevékenységét.
Felkéri a testület a polgármestert a pályázat határidőben történő benyújtására
és a támogatás jogszerű felhasználására és elszámolására.
Határidő: 2013. május 16, illetve 2013. szeptember 9.
Felelős:
Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
(V.16.) önkormányzati számú határozata:

94/2013.

Nádudvar Város Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 30/2013. (IV.30.)
EMMI rendelet alapján a 2013. évi szociális nyári gyermekétkeztetésre
vonatkozóan.
A pályázatot 559 fő gyermek étkeztetésére nyújtja be, amelyből 120 fő
gyermek étkeztetését saját konyhája nyersanyag- és rezsiköltség terhére a
Nádudvari Református Egyházközség Idősek Otthona vállalja, amellyel az
önkormányzat az önerőt biztosítja. Az önkormányzat a saját fenntartású
konyháján 439 fő gyermek étkeztetését vállalja, amelyet 100 %-os
támogatásból valósít meg.
A nyári étkeztetésben résztvevő intézmények vállalják, hogy az étkeztetés
idejére megszervezik a gyermekek felügyeletét, szabadidős tevékenységét.
Felkéri a testület a polgármestert a pályázat határidőben történő benyújtására
és a támogatás jogszerű felhasználására és elszámolására.
Határidő: 2013. május 16, illetve 2013. szeptember 9.
Felelős:
Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Vis-maior pályázat benyújtása a tavaszi belvíz elleni védekezés
költségeinek megtérítésére
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
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tavaszi belvíz elleni védekezés költségeinek megtérítésére, melynek irásos
anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Ennek a pályázatnak a 90 %-a visszajön.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az alábbi határozati javaslatot
fogadják el:
Nádudvar A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2013
áprilisában kialakult időjárási helyzet során felmerült, belvízi védekezés
költségére Vis Maior támogatási kérelmet nyújt be a 9/2011. (II. 15.) Korm.
rendelet „a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól”
szóló rendeletben előírtak szerint.
A káresemény megnevezése: 2013. április 2. és 2013. április 22. közötti belvíz
elleni védekezés költségei Nádudvar területén.
Az igényelt védekezési költség: 5.844.450,- Ft.
A káresemény forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
Megnevezés
Saját forrás (önerő)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Egyéb támogatás
Vis maior igény

2013. év

%

584.445 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
5.260.005 Ft
5.844.450 Ft

10
0
0
0
90
100

Források összesen
A tényleges védekezés összköltsége 5.844.450 Ft, melynek fedezetét az
önkormányzat nem tudja biztosítani, a költségvetése nem nyújt fedezetet.
A képviselőtestület felkéri a polgármestert, a
megigénylésére szükséges pályázat benyújtására.
Határidő:
Felelős:

védekezési

költségek

Azonnal
Beke Imre polgármester

A képviselő-testület a fenti javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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Önkormányzati számú határozata:
Nádudvar A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2013
áprilisában kialakult időjárási helyzet során felmerült, belvízi védekezés
költségére Vis Maior támogatási kérelmet nyújt be a 9/2011. (II. 15.) Korm.
rendelet „a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól”
szóló rendeletben előírtak szerint.
A káresemény megnevezése: 2013. április 2. és 2013. április 22. közötti belvíz
elleni védekezés költségei Nádudvar területén.
Az igényelt védekezési költség: 5.844.450,- Ft.
A káresemény forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
Megnevezés
Saját forrás (önerő)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Egyéb támogatás
Vis maior igény

2013. év

%

584.445 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
5.260.005 Ft
5.844.450 Ft

10
0
0
0
90
100

Források összesen
A tényleges védekezés összköltsége 5.844.450 Ft, melynek fedezetét az
önkormányzat nem tudja biztosítani, a költségvetése nem nyújt fedezetet.
A képviselőtestület felkéri a polgármestert, a
megigénylésére szükséges pályázat benyújtására.
Határidő:
Felelős:

védekezési

költségek

Azonnal
Beke Imre polgármester

3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Hajdú-Bihar Megyei feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és
köznevelés-fejlesztési terv véleményezése
Előterjesztő:
Beke Imre
polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a
Hajdú-Bihar Megyei
feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv
véleményezésére, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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a fejlesztési tervhez a
településen működő köznevelési intézmények véleményét ki kell kérni. Ezzel
kapcsolatban az intézmények ennek a kötelezettségnek eletet tettek. Az
önkormányzatnak kötelezettsége ezt beszerezni, igy javasolja, hogy ezt a
fejlesztési tervet fogadja el a képviselő-testület. Ha a működtetőben lesz
változás – a szakiskola és a kollégiumnál
- akkor azt is bele kell venni, de
ezt az előterjesztést igy kell elfogadni.
Boros Lajosné oktatási, idegenforgalmi, kulturális és sport bizottság elnöke,
ez a tanulmány 815 oldal, amelyet az intézményeknek kellett véleményezni.
Nagyon jó és alapos ez az anyag, és a pályázatokhoz szükség is van rá. A
kollégium, szakiskola átszervezésre kerül, ezért is nem irt róla
véleményezésében.
Dr. Koroknai –Bokor Erzsébet irodavezető, dicséretet is kaptak ezért a
tervért.
Juhász Sándor képviselő, a kollégium dolga még odébb van, de ez van
fokozatos megszüntetésre javasolták, mert nincs elég jól kihasználva.
Régebben volt szó arról, hogy mit kellene csinálni a kollégiummal,mielőtt
elviszik. Kell egy határozott állásfoglalás, mit akarunk a kolival csinálni. Nem
érti, miért nem jó a kihasználtsága, amikor ettől még rosszabbak is vannak.
Boros Lajosné képviselő, a kihasználtság mutató számítása nem egyezik
meg a férőhely és a normatíva szerinti lehívással, ez nem azonos a
kihasználtsággal. A 49 főből 43 fő van beírva, de a napi kihasználtság meg
van, mert a gyerek ott van.
Csendes Ferenc képviselő, mivel fogunk egyetérteni nem tudja, mert a
határozati javaslatba nincs benne. Ez az anyag leirja, hogy a kollégium rossz,
egyébként meg a 4. helyen van. Nem érti, nem ért egyet az előterjesztéssel.
Beke Imre polgármester, tájékoztatásként elmondta, hogy Szandai Úrral a
napokban a tanulók létszámával kapcsolatosan egyeztetni fognak.
Réz Szilárd alpolgármester, romlik az infrastruktúra, mert ha bezárjuk a
kollégiumot, felszámoljuk az iskolát, akkor nem kell a kollégium. Ha nem lesz
koli, akkor nincs szükség a sulira.
Boros Lajosné képviselő, a kollégium és a szakiskola nem azonos, két
dologról van szó.
Ludmanné Papp Ilona képviselő, mindig küzdöttünk a kollégiumért, most
meg bezárjuk? Nem érti.
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alábbi határozati javaslatot fogadják el:
Nádudvar
Város
Képviselő-testülete
a
megyei
feladat-ellátási
intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervvel egyetért.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat
véleményét a megfelelő adatközlő csatorna igénybevételével az Oktatási
Hivatal részére továbbítsa.
Határidő:
Felelős:

2013. május 18.
Beke Imre polgármester

A képviselő-testület a fenti javaslatot 2 tartózkodás 5 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 96/2013. (V.16.)
Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar
Város
Képviselő-testülete
a
megyei
feladat-ellátási
intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervvel egyetért.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat
véleményét a megfelelő adatközlő csatorna igénybevételével az Oktatási
Hivatal részére továbbítsa.
Határidő:
Felelős:

2013. május 18.
Beke Imre polgármester

4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A Napfény Óvoda és Bölcsőde Óvodavezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására és az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár
igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására érkezett pályázatokat
véleményező bizottságok létrehozása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Napfény Óvoda és Bölcsőde
Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására és az Ady Endre
Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás
ellátására érkezett pályázatokat véleményező bizottságok létrehozására,
melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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kell.
I.sz. határozati javaslat:
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az I.sz. határozati javaslatot az
alábbiak szerint fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda és
Bölcsőde Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására pályázókat
meghallgató, véleményező bizottságot hoz létre. A bizottság tagjának jelöli ki
Boros Lajosné képviselő asszonyt az Oktatási, Kulturális, Sport és
Idegenforgalmi Bizottság elnökét, Korcsmáros Sándor képviselő urat az
Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság elnökét, Vincze András jegyző urat,
Kovács Lászlónét a Polgármesteri Hivatal Munkaügyi és Hatósági Irodájának
vezetőjét és dr. Koroknai-Bokor Erzsébetet a Polgármesteri Hivatal Igazgatási
Irodájának vezetőjét.
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bizottsági meghallgatást
2013. május 21. napjára tűzi ki.
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a bizottságot, hogy
a pályázatokkal kapcsolatos írásbeli véleményét a Képviselő-testület
következő, rendes ülésére terjessze elő.
Továbbá felkéri a Polgármestert, hogy a pályázókat a meghallgatás
időpontjáról haladéktalanul értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnali
Beke Imre polgármester

A képviselő-testület a fenti javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 97/2013. (V.16.)
Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda és
Bölcsőde Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására pályázókat
meghallgató, véleményező bizottságot hoz létre. A bizottság tagjának jelöli ki
Boros Lajosné képviselő asszonyt az Oktatási, Kulturális, Sport és
Idegenforgalmi Bizottság elnökét, Korcsmáros Sándor képviselő urat az
Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság elnökét, Vincze András jegyző urat,
Kovács Lászlónét a Polgármesteri Hivatal Munkaügyi és Hatósági Irodájának
vezetőjét és dr. Koroknai-Bokor Erzsébetet a Polgármesteri Hivatal Igazgatási
Irodájának vezetőjét.

-9Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bizottsági meghallgatást
2013. május 21. napjára tűzi ki.
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a bizottságot, hogy
a pályázatokkal kapcsolatos írásbeli véleményét a Képviselő-testület
következő, rendes ülésére terjessze elő.
Továbbá felkéri a Polgármestert, hogy a pályázókat a meghallgatás
időpontjáról haladéktalanul értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnali
Beke Imre polgármester

II.sz. határozati javaslat:
Beke Imre polgármester javasolta , hogy a II.sz. határozati javaslatot az
alábbiak szerint fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az az Ady Endre
Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás
ellátására pályázókat meghallgató, véleményező bizottságot hoz létre. A
bizottság tagjának jelöli ki Boros Lajosné képviselő asszonyt Oktatási,
Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság elnökét, Korcsmáros Sándor
képviselő urat az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság elnökét, és Vincze
András jegyző urat, Kovács Lászlónét a Polgármesteri Hivatal Munkaügyi és
Hatósági Irodájának vezetőjét és dr. Koroknai-Bokor Erzsébetet a
Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájának vezetőjét.
Nádudvar
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
meghallgatásra 2013. május 21. napját tűzi ki.

a

bizottsági

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a bizottságot, hogy
a pályázatokkal kapcsolatos írásbeli véleményét a Képviselő-testület
következő, rendes ülésére terjessze elő.
Továbbá felkéri a Polgármestert, hogy a pályázókat, valamint a bizottságba
további delegáltakat küldő szervezeteket a meghallgatás időpontjáról
haladéktalanul értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnali
Beke Imre polgármester

A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
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Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az az Ady Endre
Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás
ellátására pályázókat meghallgató, véleményező bizottságot hoz létre. A
bizottság tagjának jelöli ki Boros Lajosné képviselő asszonyt Oktatási,
Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság elnökét, Korcsmáros Sándor
képviselő urat az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság elnökét, és Vincze
András jegyző urat, Kovács Lászlónét a Polgármesteri Hivatal Munkaügyi és
Hatósági Irodájának vezetőjét és dr. Koroknai-Bokor Erzsébetet a
Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájának vezetőjét.
Nádudvar
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
meghallgatásra 2013. május 21. napját tűzi ki.

a

bizottsági

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a bizottságot, hogy
a pályázatokkal kapcsolatos írásbeli véleményét a Képviselő-testület
következő, rendes ülésére terjessze elő.
Továbbá felkéri a Polgármestert, hogy a pályázókat, valamint a bizottságba
további delegáltakat küldő szervezeteket a meghallgatás időpontjáról
haladéktalanul értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnali
Beke Imre polgármester

5./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A nádudvari temetőkről és temetkezések rendjéről szóló 14/2011.
(IV.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a
nádudvari temetőkről és
temetkezések rendjéről szóló 14/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelet
módosítására, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Juhász Sándor képviselő, nem érti a 6 %-os inflációt, hogy jött ez ki, igy
szoktuk számolni?
Vincze András jegyző, a képviselő-testület december 21-ei határozatában
6 %-os inflációt fogadott el, igy lett megállapítva ebben a rendeletben is.

- 11 Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy
a nádudvari temetőkről és temetkezések rendjéről szóló 14/2011.(IV.04.)
önkormányzati rendelet módosítását fogadják el.
A képviselő-testület a fenti javaslatot 1 tartózkodás 6 igen szavazattal
elfogadta és azt rendeletté nyilvánította a következők szerint:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő- testülete
15/2013 (V.16.) önkormányzati rendelete a nádudvari temetőkről és
temetkezések rendjéről szóló 14/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelete
módosításáról
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (2), (3), 41.§ (3) kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el
1.§
A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.
2. §
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet a hatálybalépését
követő napon hatályát veszti.
Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

Beke Imre polgármester, mivel több napirend és hozzászólás nem volt az
ülést 8,00 órakor berekesztette.
Kmft.
Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

Ludmanné Papp Ilona
Réz Szilárd
jegyzőkönyv-hitelesítők

NÁDUDVAR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2013. május 16-ai ülésének
jegyzőkönyve

Tartalmazza:
-

a 15/2013. (V.16.) önkormányzati számu rendeletet, a nádudvari
temetőkről és temetkezések rendjéről szóló rendelet módosításáról,

-

a 94/2013. (V.16.) önkormányzati számu határozatot, a nyári
gyermekétkeztetésre vonatkozó pályázat benyújtásáról,
95/2013. (V.16.) önkormányzati számu határozatot, vis-maior
belvizes pályázat benyújtásáról,
96/2013.(V.16.) önkormányzati számu határozatot, köznevelésfejlesztési terv véleményezéséről,
97/2013. (V:16.) önkormányzati számu határozatot, véleményező
bizottság létrehozásáról,
98/2013. (V:16.) önkormányzati számu határozatot, véleményező
bizottság létrehozásáról,

-

