JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2013. július 04-én de.7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri
Hivatalban a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából.
Jelen vannak:

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

Távolmaradását bejelentette:
Juhász Sándor
Kovács Zsolt ,
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 Boros Lajosné és Réz Szilárd
képviselőkre, melyet a testület 6 igen szavazattal elfogadott.
Ezt követően előterjesztést tett a meghívóban közölt napirendi pontokra,
melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta, és az alábbiak
szerint tárgyalja:
Napirendi pontok:
1./ Előterjesztés az Európai Mezőgazdasági, Vidékfejlesztési Alapból a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének keretében a Hortobágyi
Leader Közhasznú Egyesület Helyi Akciócsoporthoz 2013-ban Nádudvar
Város Önkormányzat által benyújtandó pályázatokról.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester

-21./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy:. Előterjesztés az Európai Mezőgazdasági, Vidékfejlesztési Alapból a
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének keretében a Hortobágyi
Leader Közhasznú Egyesület Helyi Akciócsoporthoz 2013-ban Nádudvar
Város Önkormányzat által benyújtandó pályázatokról, melynek irásos anyaga
a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Ludman Lajos TVG Kft. ügyvezetője,elmondta, hogy három pályázatot
kívánnak beadni. A szaunaház kialakítására strandfürdőben, buszvárók
elhelyezésére és edzőterem kialakítása a Jókai utcai Sportcentrumban.
A szaunaház kikerül a jelenlegi helyéről, és az uj a mostani elé fog épülni,
illetve annak a folytatása. A Kenézy Kórházzal és az ANTSZ –el is
egyeztetett, akik alkalmasnak találták az épületet a szauna kikerülése után,
fizikoterápiára. A jövő héten fognak menni egyeztetni a tulajdonos társsal –
NAGISZ Zrt. vezetőjével - és írásban is fogják tájékoztatni őket.
Csendes Ferenc képviselő, mikor lesz ebből valami, és mennyibe kerül?
Beke Imre polgármester, 2014. december 31-ig meg kell valósítani a
fejlesztést. Ha ez év augusztusában már megkapjuk a támogatási szerződést
és aláirjuk, akkor nem lesz gond a határidővel.
Ludman Lajos TVG Kft. ügyvezetője, ha augusztusban megkapjuk a
támogatói szerződést és jogerős lesz, akkor szeptemberben már lehet kezdeni
az építkezést. Közbeszerzési értékhatár alatti , és meghívásos pályázatot
lehet lefolytatni.
Csendes Ferenc képviselőnek elmondta, hogy 8 millió alatti összegről van
szó, és a Kft. is közreműködik ebben, ajánlatot ad a költségekre.
Eszközbeszerzésnél kondigépek lesznek, de abban nem működnek közre.
A buszvárók könnyűszerkezetes elemekből készülnek, de azt vásárolni kell,
egy dunántúli cégtől. Faszerkezetű, esőbeálló pavilon, mint a kollégiumnál.
A szaunát speciális cég csinálja, lesz benne infraszauna 2-4 személyes,
gőzkabin 5 m3, finnszauna 6 m2, előtte pihenőrésszel. A verandán zuhany
lesz elhelyezve, nem lesz merülő medence. Az egész épület 40 m2.
Vincze András jegyző, össze lesz kötve a másik épülettel, és együtt kell
használni.
Ludman Lajos TVG kft. ügyvezetője, igen együtt kell használni. Előzetesen
már volt egy vázlatterv, amiről egyeztettek Kovács Lajossal a NAGISZ Zrt.
elnökével és Polgár Csabával a NAGISZ. Zrt dolgozójával, mint
tulajdonostársakkal. Javaslataikat figyelembe vették, és azt figyelembe
vették a tervezés során.

-3Ludmanné Papp Ilona képviselő, hányan férnek majd be az új épületbe?
Ludman Lajos TVG kft. ügyvezetője, válaszként elmondta, hogy kb.
10-15 ember fog elférni az új épületbe, egy időben.
Beke Imre polgármester, az edzőterem a Jókai utcai sportcentrumban fog
elhelyezkedni, az emeleti részén. Kardio és izomerősítő gépek, biciklik és
különböző erőnléti padok kapnak majd helyet.
Külső-belső építést is be kell iktatni a pályázat miatt, így az ablakokra
szúnyogháló kerül, míg belülre tükör és állmennyezet. Így kaphatunk
támogatást.
Csendes Ferenc képviselő, légkondicionált helyiségek lesznek –e ?
Ludman Lajos TVG kft. ügyvezetője, légtechnika van benne.
Beke Imre polgármester, az előterjesztéshez három határozati javaslat
tartozik, mind a háromról határozatot kell hozni.
I.sz. határozati javaslat
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
I.sz. határozati javaslatot az alábbiak szerint fogadják el:
1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hortobágyi Leader
Helyi Akciócsoporthoz „Szaunaház kialakítása a Nádudvari strandfürdőben”
címen pályázatot nyújt be. A Képviselő-testület a pályázat nyertessége esetén
a pályázati célt bruttó 14.991.170 Ft értékben megvalósítja.
2. Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a pályázat beadásához
szükséges iratok aláírására és a pályázat benyújtására a Hortobágyi Leader
Helyi Akciócsoporthoz.
3. Felhatalmazza a Képviselő-testület Ludman Lajost a Nádudvari
Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjét a pályázat
elkészítésére és a benyújtással kapcsolatos teendők elvégzésére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Beke Imre polgármester
Ludman Lajos ügyvezető

A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:

-4Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének
(VII.04.) Önkormányzati számu határozata:

134/2013.

1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hortobágyi Leader
Helyi Akciócsoporthoz „Szaunaház kialakítása a Nádudvari strandfürdőben”
címen pályázatot nyújt be. A Képviselő-testület a pályázat nyertessége esetén
a pályázati célt bruttó 14.991.170 Ft értékben megvalósítja.
2. Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a pályázat beadásához
szükséges iratok aláírására és a pályázat benyújtására a Hortobágyi Leader
Helyi Akciócsoporthoz.
3. Felhatalmazza a Képviselő-testület Ludman Lajost a Nádudvari
Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjét a pályázat
elkészítésére és a benyújtással kapcsolatos teendők elvégzésére.
Határidő: azonnal
Felelős:
Beke Imre polgármester
Ludman Lajos ügyvezető
II.sz. határozati javaslat:
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a II.sz.
határozati javaslatot az alábbiak szerint fogadják el:
1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hortobágyi Leader
Helyi Akciócsoporthoz „Közösségi közlekedési létesítmények fejlesztése,
buszvárók elhelyezése” címen pályázatot nyújt be. A Képviselő-testület a
pályázat nyertessége esetén a pályázati célt bruttó 9.497.700 Ft értékben
megvalósítja.
2. Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a pályázat beadásához
szükséges iratok aláírására és a pályázat benyújtására a Hortobágyi Leader
Helyi Akciócsoporthoz.
3. Felhatalmazza a Képviselő-testület Ludman Lajost a Nádudvari
Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjét a pályázat
elkészítésére és a benyújtással kapcsolatos teendők elvégzésére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Beke Imre polgármester
Ludman Lajos ügyvezető
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és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének
(VII.04.) Önkormányzati számú határozata:

135/2013.

1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hortobágyi Leader
Helyi Akciócsoporthoz „Közösségi közlekedési létesítmények fejlesztése,
buszvárók elhelyezése” címen pályázatot nyújt be. A Képviselő-testület a
pályázat nyertessége esetén a pályázati célt bruttó 9.497.700 Ft értékben
megvalósítja.
2. Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a pályázat beadásához
szükséges iratok aláírására és a pályázat benyújtására a Hortobágyi Leader
Helyi Akciócsoporthoz.
3. Felhatalmazza a Képviselő-testület Ludman Lajost a Nádudvari
Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjét a pályázat
elkészítésére és a benyújtással kapcsolatos teendők elvégzésére.
Határidő: azonnal
Felelős:
Beke Imre polgármester
Ludman Lajos ügyvezető
III. sz. határozati javaslat:
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a
III.sz. határozati javaslatot az alábbiak szerint fogadják el:
1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hortobágyi Leader
Helyi Akciócsoporthoz „Edzőterem kialakítása a Jókai utcai Sportcentrumban”
címen pályázatot nyújt be. A Képviselő-testület a pályázat nyertessége esetén
a pályázati célt bruttó 10.382.100 Ft értékben megvalósítja.
2. Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a pályázat beadásához
szükséges iratok aláírására és a pályázat benyújtására a Hortobágyi Leader
Helyi Akciócsoporthoz.
3. Felhatalmazza a Képviselő-testület Ludman Lajost a Nádudvari
Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjét a pályázat
elkészítésére és a benyújtással kapcsolatos teendők elvégzésére.
Határidő: azonnal
Felelős:
Beke Imre polgármester
Ludman Lajos ügyvezető
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és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének
(VII.04.) önkormányzati számú határozata:

136/2013.

1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hortobágyi Leader
Helyi Akciócsoporthoz „Edzőterem kialakítása a Jókai utcai Sportcentrumban”
címen pályázatot nyújt be. A Képviselő-testület a pályázat nyertessége esetén
a pályázati célt bruttó 10.382.100 Ft értékben megvalósítja.
2. Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a pályázat beadásához
szükséges iratok aláírására és a pályázat benyújtására a Hortobágyi Leader
Helyi Akciócsoporthoz.
3. Felhatalmazza a Képviselő-testület Ludman Lajost a Nádudvari
Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjét a pályázat
elkészítésére és a benyújtással kapcsolatos teendők elvégzésére.
Határidő: azonnal
Felelős:
Beke Imre polgármester
Ludman Lajos ügyvezető
Egyebek:
Ludmanné Papp Ilona képviselő, megkérdezte, hogy az Ady parkból a
kopjafa hova került? Hol lesz elhelyezve?
Ludman Lajos TVG kft. ügyvezetője, a helye az uj park ívében lesz az Ady
téri parkban. Egyik oldalon a kopjafák, a másik oldalon padok.
Beke Imre polgármester, mivel több napirend és hozzászólás nem volt az
ülést 15,15 órakor berekesztette.
Kmft.
Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző
Boros Lajosné
Réz Szilárd
jegyzőkönyv-hitelesítők

NÁDUDVAR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2013. július 04-ei rendkívüli ülésének
jegyzőkönyve

Tartalmazza:
-

a 134/2013. (VII.04.) önkormányzati számú határozatot,
szaunaház kialakítása a Nádudvari strandfürdőben című pályázatról,
a 135/2013. (VII.04.) önkormányzati számú határozatot, közösségi
közlekedési létesítmények fejlesztése, buszvárók elhelyezése című
pályázatról,
a 136/2013. (VII.04.) önkormányzati számú határozatot, edzőterem
kialakítása a Jókai utcai Sportcentrumban című pályázatról,

