JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2013. július 31-én de.7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri
Hivatal hivatali helyiségében, a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából
Jelen vannak:

Beke Imre polgármester
Boros Lajosné, Csendes Ferenc,
Juhász Sándor, Kovács Zsolt,
Ludmanné Papp Ilona,
Réz Szilárd képviselők
Vincze András jegyző,
Dr.Sós Csaba aljegyző,
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,
Kovács Lászlóné irodavezető,
Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,

Távolmaradását bejelentette:
Korcsmáros Sándor,
Kovács Zsolt képviselő
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 Ludmanné Papp Ilona és Réz
Szilárd képviselőkre, melyet a testület 7 igen szavazattal elfogadott.
Beke Imre polgármester, ezt követően előterjesztést tett a meghívóban közölt
napirendi pontra, melyet képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbiak
szerint fogadott el:
Napirendi pontok:
1./A közterület használatáról szóló 7/1995 (VI.15.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
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2./Az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár megbízott igazgatója
megbízatása meghosszabbításáról hozott 103/2013 (V.30.) Ök. sz.
határozat módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület
használatáról szóló 7/1995 (VI.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város Önkormányzat
Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 7/1995 (VI.15.)
önkormányzati rendelete módosítására, melynek írásos anyaga a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Dr. Sós Csaba aljegyző, az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a
2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdése alapján a filmforgatási célú
közterület-használatra vonatkozóan
helyi rendeletet kell alkotnia az
önkormányzatnak. A részletes szabályokat a 205/2013. (VI. 14.) Korm.
rendelet határozza meg, azokat nem ismételtük meg a rendelet-tervezetben.
Nem akartunk külön rendeletet alkotni, mivel itt Nádudvaron nem jellemző a
filmforgatás, így a helyi közterület-használatról szóló rendeletet módosítottuk
a törvényben előírtak szerint.
Hatósági szerződést kell kötni , amelyben egyedi feltételeket kell
meghatározni a kérelmezett közterület-használattal kapcsolatban. A
szerződést a Kormányhivatal köti meg a kérelmezővel, de a polgármestert
illetné meg a jóváhagyási jogkör, amely a testületet, mint a közterület
tulajdonosát illeti meg a 205/2013 Korm. rendelet alapján.
A képviselő-testületnek kell átruháznia ezt a hatáskörét, felhatalmazva a
polgármestert, hogy a szerződést jóváhagyhassa.
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, a Kormányhivatal köt szerződést, de
ehhez most csatolni kell a vagyonkataszterben szereplő összes utca, park
jegyzékét, ami igen nagy munkát jelent. Arról nem is beszélve, hogy ezt
naprakészen kell jelenteni, minden változáskor.
Beke Imre polgármester, kéri a testület tagjait, hogy a rendeletben
módosítsák az aláírást dr. Sós Csaba aljegyző helyett, Vincze András jegyző
neve kerüljön.
A képviselő-testület a fenti javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta, és azt a
rendelet-módosításon átvezette.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a
közterület használatáról szóló rendelet-módosítást a fenti javaslattal együtt
fogadják el.
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A képviselő-testület a közterület használatáról szóló rendelet-módosítást a
fenti javaslattal együtt 7 igen szavazattal elfogadta és azt rendeletté
nyilvánitotta a következők szerint:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete
a közterület használatáról szóló 7/1995 (VI.15.) önkormányzati
rendelete módosításáról
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a mozgóképről
szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a közterület használatáról szóló 7/1995 (VI.15.) önkormányzati
rendelete (továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket rendeli el.
1. §
A rendelet a következő 14/A-14/E. §-al egészül ki:
14/A. §
(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mgtv) szerinti
filmalkotás
forgatása
céljából
történő
közterület-használat
(a
továbbiakban:
filmforgatás
céljára
történő
közterület-használat)
vonatkozásában e rendelet szabályait az ebben alábbi eltérésekkel kell
alkalmazni.
(2)

A hatósági szerződés jóváhagyásának egyedi feltételeként kell
meghatározni mindazon előírásokat, amelyeket a kérelmezett
közterület-használattal kapcsolatban a közútkezelő a véleményében,
vagy bármely más, a kérelmezett közterület-használat folytán érintett
szerv, szervezet nyilatkozatában meghatároz. A közút közterülethasználatára vonatkozó közútkezelői vélemény hiányában a hatósági
szerződés nem hagyható jóvá.

(3)

A közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai
kiszolgálás, stáb parkolás) nem haladhatja meg a 250 m 2 területet. A
technikai kiszolgálás és stáb parkolás céljára történő közterülethasználat nem haladhatja meg a teljes közterület-használat 50 %-át.
Kizárólag stáb-parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő
közterület-használathoz az e rendelet szerinti közterület-használati
hozzájárulás szükséges.

(4)

A filmforgatás céljából történő közterület-használat időtartama nem
haladhatja meg a két hetet.
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14/B. §
(1)

A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy
gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles
folyamatosan biztosítani.

(2)

Meg kell tagadni a hatósági szerződés jóváhagyását annak a
kérelmezőnek, akinek a közterület-használati szerződése a kérelem
benyújtását megelőző egy éven belül jogellenes közterület-használat,
vagy díjfizetési hátralék miatt szűnt meg, vagy jóváhagyott hatósági
szerződésétől eltérően szabálytalanul használata a közterületet, vagy a
megállapított díjat nem fizette meg, vagy annak, aki a kérelem
benyújtását megelőző 3 éven belül közterület-használati hozzájárulás
nélkül használata a közterületet.
14/C. §

(1) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a
rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati
engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterülethasználatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A
közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása
után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és
helyreállítást követően újra biztosítani kell.
(2)

Ha a kérelmező a felajánlott közterületet nem tartja alkalmasnak a
forgatásra, a rendkívüli körülmények megszűnését követően
haladéktalanul értesíteni kell a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt és
a kérelmezőt az akadály elhárulásáról. Az értesítés tartalmazza, hogy
mely időponttól alkalmas újra a közterület a forgatásra.
14/D. §

(1)

A közterület-használat díjaként a mozgóképről szóló
meghatározott díjtételeket kell alkalmazni.

(2)

Mentes a közterület-használati díj alól:

törvényben

a) az önkormányzat megrendelésére készülő film forgatása,
b) az önkormányzatról turisztikai célból készített film forgatása,
c) filmművészeti oktatási intézményben hallgató vizsgafilmjének
forgatása,
d) a városi ünnepségeken, rendezvényeken készített felvétel
forgatása, vagy
e) tudományos, ismeretterjesztést szolgáló felvétel forgatása.
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14/E. §
A filmforgatás céljára történő közterület-használattal összefüggő Mgtv-ben
meghatározott képviselő-testületi alábbi hatásköröket a polgármester
gyakorolja:
a) meghatározza a közterület-használati díj mértékét a
mozgóképről szóló törvény alapján,
b) a közterület-használati díj alóli mentesség esetén a hatósági
szerződés jóváhagyása során hivatkozik a mentesség okára,
c) az e rendeletben foglalt körülmények fennállása esetén egyedi
feltételeket állapíthat meg,
d) jóváhagyja a kormányhivatal és a kérelmező között kötendő
hatósági szerződést.
2. §
A rendelet kihirdetése napján hatályba lép. A rendelet a kihirdetését követő
napon hatályát veszti.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 103/2013 (V.30.)
Önkormányzati számú határozatának módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 103/2013 (V.30.) Ök. sz. határozatának módosítására,
melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Dr. Sós Csaba aljegyző, elmondta, hogy a május 30-ai testületi ülésen
elfogadott testületi határozatban elírás történt,
2013. július 15-től lett
meghosszabbítva Kovács Andrásné megbízatása, ami valójában június 15-e.
Ezt az elírást kell kijavítani ugy, hogy a képviselő-testület módosítja az
előterjesztés szerint a 103/2013 (V.30.) Ök. sz. határozata első bekezdésében
írt kezdő időpontot június 15-ére.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot az alábbiak szerint fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 103/2013 (V.30.) Ök. sz.
határozata első bekezdését a következők szerint módosítja:
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Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ady Endre
Művelődési Központ és Városi Könyvtár intézményvezetői feladatainak
ellátásával megbízott Kovács Andrásné megbízását 2013. június 15. napjától
az intézményvezetői pályázati eljárás eredményes befejezéséig, de legkésőbb
2013. december 31. napjáig terjedő időszakra meghosszabbítja.
A határozat módosítással nem érintett többi része változatlanul hatályban
marad.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Beke Imre polgármester

A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének
(VII.31.) Önkormányzati számú határozata:

148/2013.

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 103/2013 (V.30.) Ök. sz.
határozata első bekezdését a következők szerint módosítja:
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ady Endre
Művelődési Központ és Városi Könyvtár intézményvezetői feladatainak
ellátásával megbízott Kovács Andrásné megbízását 2013. június 15. napjától
az intézményvezetői pályázati eljárás eredményes befejezéséig, de legkésőbb
2013. december 31. napjáig terjedő időszakra meghosszabbítja.
A határozat módosítással nem érintett többi része változatlanul hatályban
marad.
Határidő: azonnal
Felelős:
Beke Imre polgármester
3./ Egyebek:
1./
Réz Szilárd alpolgármester, az előző rendkívüli ülésen arról volt szó, hogy a
szemétteleppel kapcsolatban pályázatot nyújtunk be. Most az előterjesztések
között nem szerepel. Mikor lesz előterjesztés?
Beke Imre polgármester, mára tervezte ezt az előterjesztést, de tegnap voltak
a hajdúszoboszlói városgazdálkodási kft-nél, ők még pontosítanak a
pályázattal kapcsolatban, Kaba már eldöntötte csatlakozási szándékát.
Általános vélemény az volt, hogy Nádudvar a gesztor település és csatlakozni
fog a két önkormányzat.
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Vincze András jegyző, a pályázat benyújtásra került?
Dr. Sós Csaba aljegyző, csak az adatlap lett benyújtva.
Vincze András jegyző, az adatlap benyújtásra került a határidő miatt, de a
pontosítás után a következő képviselő-testületi ülésre elő kell terjeszteni a
pályázattal kapcsolatos anyagot.
Réz Szilárd alpolgármester, csütörtökön hozták meg a döntést az adatlap
benyújtásával kapcsolatban.
Dr. Sós Csaba aljegyző, eszközbeszerzésre lett benyújtva a pályázati
adatlap. Gesztor település Nádudvar és ehhez kapcsolódik Hajdúszoboszló,
Kaba önkormányzata, közösen nyújtjuk be a pályázatot. A pályázatban
gyűjtőedényeket, gyűjtőjárműveket, különféle kiegészítőket, illetve a telepre
kompaktort szeretne beszerezni az önkormányzat, hogy a hulladékgyűjtés,
kezelés, ártalmatlanítás magasabb színvonalon, kevesebb költséggel legyen
megvalósítható. A polgármester úr által történt aláírást és a pályázati adatlap
benyújtását kell a testületnek utólag jóváhagynia, elfogadnia. A részletek
kidolgozása után a testület elé fog kerülni minden anyag, a konzorciumi
megállapodás is jóváhagyásra.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
alábbi határozati javaslatot fogadják el:
Nádudvar
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Nádudvar
Hajdúszoboszló és Kaba települések hulladékgazdálkodási rendszerének
fejlesztése eszköz beszerzésekkel című KEOP-1.1.1/C/2013 számú pályázat
Nádudvar Város Önkormányzat általi 2013. július 26-án történt benyújtásával
egyetért és azt tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős:
Beke Imre polgármester
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
(VII.31.) önkormányzati számú határozata:

149/2013.

Nádudvar
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Nádudvar
Hajdúszoboszló és Kaba települések hulladékgazdálkodási rendszerének
fejlesztése eszköz beszerzésekkel című KEOP-1.1.1/C/2013 számú pályázat
Nádudvar Város Önkormányzat általi 2013. július 26-án történt benyújtásával
egyetért és azt tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős:

Beke Imre polgármester
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2./
Boros Lajosné képviselő, előzetesen tájékoztatta a képviselő-testület tagjait
augusztus 20-ai ünnepségről. Elmondta, hogy az ünnepség 19-én lesz, mivel a
lakosság ezt igényli. Hosszú hétvége sokan elutaznak, vagy a virágkarnevált
nézik meg, de ennek ellenére mégis van igény.
20 órakor zenei műsorral kezdődik, majd 20,45 órakor a polgármester mond
ünnepi beszédet, és utána lenne a tűzijáték. Nagyon magasak az árak, elég
nehéz ilyenkor fellépőket találni.
Az ünnepségre 400 eft van betervezve, ennél több nem lehet. Később
részletes tájékoztatást fog adni.
Augusztus 20-án pedig istentisztelet lesz, a szokásos módon.
Beke Imre polgármester, megköszönte a tájékoztatást.
3./
Juhász Sándor képviselő, járdaépítési igényre felmérést kellene készíteni,
mivel több utca lakói vállalnák, hogy társadalmi munkában megcsinálnák, ha
kapnának anyagot hozzá.
Megkérdezte, hogy a Kabai úti építési területen mi történik, mivel oda hordja a
KITE a földet?
Beke Imre polgármester, közmunkaprogramon keresztül pályáztuk utalapos
utak felújítására, és jelentős mennyiségű zúzott követ kaptunk. Az utfelujitás,
karbantartás meghatározott ütemterven keresztül folyik. Elsőként azokat az
utakat csinálják meg, ahol a szennyvizépités befejeződött, majd azt követi a
nagyon rossz minőségű kátyús, balesetveszélyes utak felújítása. Ezt a
munkát saját embereinkkel a TVG Kft.-n keresztül végezzük, mivel a Kft-nek
van eszköze is hozzá. A zúzottkő a temetőnél van depózva, és a megfelelő
helyre szállítják.
A polgármester Juhász Sándor kérdésére elmondta, hogy a KITE vezetősége
megkereste azzal kapcsolatban, hogy tudunk-e olyan területet biztosítani
részükre, ahová az építkezés folytán a kitermelt földet el tudnák helyezni.
Mivel az önkormányzatnak a Kabai úton lévő földterülete erre a célra
alkalmas, igy azt ajánlottuk fel. Az önkormányzat nem kerül pénzbe, viszont
az ingatlan szépen fel lesz töltve. A többi földet pedig a hulladéklerakótelephez fogják szállítani, mivel oda is kell föld.
3./
Boros Lajosné képviselő, örül annak, hogy megépült az Ady téri park is, a
padok szépen kiemelték. Arról volt szó, hogy a kopjafa oda fog visszakerülni,
de még nem látja. Hol van, és mikor kerül kihelyezésre?
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Ludmanné Papp Ilona képviselő, a Kossuth téri játszóparkból hiányzik az
ivókút. A szülők igényelnék , mert odajárnak a gyerekekkel együtt játszani.
Mikor kerül visszaállításra, vagy hova lesz elhelyezve?
Beke Imre polgármester, kopjafa vissza fog kerülni a helyére, az Ady téri
parkba. Ahol most a virágos rész van, oda van kialakítva a helye.
Az ivókút a piac felőli részen lesz elhelyezve, és ott lesz kialakítva a WC is.
Járdaépítéssel kapcsolatban elmondta, hogy fel fogják mérni az igényeket, de
azt is meg kell nézni, hogy mennyi a betervezett összeg rá.
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,
ez a feladat a TVG. KFT-é, és
konkrétan meg van határozva, be van tervezve az összeg járdaépítésre.
Beke Imre polgármester, erre még vissza fognak térni.
Juhász Sándor képviselő, kérdésként vetette fel, hogy mi az a kunhalom az
Ady téri parkban, mit jelent? Egyben javasolta , hogy kerüljön elhelyezésre
egy információs tábla, a jobb tájékozódás végett.
Ludmanné Papp Ilona képviselő, A kunhalom a Kárpát-medence alföldi
területein található mesterségesen létrehozott jellegzetes földhalmok
elnevezése, amelyek igen régről, többségükben a honfoglalás előtti időkből
származnak. A kunhalom „olyan 5-10 m magas, 20-50 m átmérőjű kúp, vagy
félgömb alakú képződmény, amely legtöbbször víz mellett, de vízmentes
helyen terült el, s nagy százalékban temetkezőhely, sírdomb, őr- vagy
határhalom
Boros Lajosné képviselő, tiltó táblát kellene oda kihelyezni, mert a gyerekek
szempontjából balesetveszélyes.
Beke Imre polgármester, jónevü tervező volt, aki tervezte, aki elképzelte ezt.
Bizik benne, hogy jó lesz. Mindig abban keressük a hibát, hiányosságot, ami
kész van. Igy van ez a Kossuth téri parknál is, már sokkal több padot
kérnének, mint amennyi elhelyezésre került.
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4./
Ludmanné Papp Ilona
mikor lesz teteje?

képviselő, megkérdezte, hogy a Kincsesháznak

Beke Imre polgármester, a Településfejlesztési és
ügyvezetőjétől kell megkérdezni.

Városgazdálkodási Kft.

A polgármester, mivel több napirendi és hozzászólás nem volt az ülést 8,00
órakor berekesztette.

Kmft.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

Ludmanné Papp Ilona
Réz Szilárd
jegyzőkönyv-hitelesítők
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NÁDUDVAR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2013. július 31-ei rendkívüli ülésének
jegyzőkönyve

Tartalmazza:
-

a 20/2013. (VII.31.) önkormányzati számú rendeletet, a közterület
használatáról szóló rendelet módosításáról,
a 148/2013. (VII31.) önkormányzati számú határozatot, Kovács
Andrásné intézményvezetői megbízatásának meghosszabbításáról,
149/2013. (VII.31.)önkormányzati számú határozatot,
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése c. pályázat benyújtásáról,

