JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2013. szeptember 04-én du. 17 órakor a Nádudvari Polgármesteri
Hivatalban a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából.
Jelen vannak:

Réz Szilárd alpolgármester,
Boros Lajosné, Csendes Ferenc,
Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt,
Rásó Tibor képviselők
Vincze András jegyző,
Dr. Sós Csaba aljegyző,
Kovács Lászlóné irodavezető,
Dr.Koroknai-Bokor Erzsébet irodavezető,
Nagy Éva pénzügyi csoportvezető,
Ludman Lajos TVG Kft. ügyvezetője,
Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,

Távolmaradását bejelentette:
Beke Imre polgármester,
Ludmanné Papp Ilona képviselő
A polgármester távolléte miatt, Réz Szilárd alpolgármester, köszönti a
megjelent képviselőket, vendégeket. Megállapítja, hogy 7 fő képviselő jelen
van, így a testület határozatképes, az ülést megnyitja.
Előterjesztést tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre Boros Lajosné és Csendes
Ferenc képviselőkre, melyet a testület 7 igen szavazattal elfogadott.
Ezt követően javaslatot tett a meghívóban közölt napirendi pontokra és
javasolta, hogy egészítsük ki egy 2./ ponttal az egyebekkel, melyet a
képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogad, és az alábbiak szerint
tárgyalja:
Napirendi pontok:
1./ A KEOP 1.1.1/C/2013 számú pályázati kiírására benyújtott a Nádudvar
Hajdúszoboszló és Kaba települések hulladékgazdálkodási rendszerének
fejlesztése eszköz beszerzésekkel című pályázat hiánypótlása
Előterjesztő: Réz Szilárd alpolgármester
2./ Egyebek.

-21./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A KEOP 1.1.1/C/2013 számú pályázati kiírására benyújtott a
Nádudvar Hajdúszoboszló és Kaba települések hulladékgazdálkodási
rendszerének fejlesztése eszköz beszerzésekkel című pályázat hiánypótlása
Előterjesztő: Réz Szilárd alpolgármester
Réz Szilárd alpolgármester, előterjesztést tett a KEOP 1.1.1/C/2013 számú
pályázati kiírására benyújtott a Nádudvar Hajdúszoboszló és Kaba
települések
hulladékgazdálkodási
rendszerének
fejlesztése
eszköz
beszerzésekkel című pályázat hiánypótlása, melynek írásos anyaga a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Vincze András jegyző, tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy mai nap
késő délután érkezett Hajdúszoboszlóról e-mailben a most kiosztott levél, igy
az előterjesztés nem teljesen tükrözi a levélben foglaltakat. Kérte, olvassák el.
Réz Szilárd alpolgármester, a levél tartalma szerint kétségessé válik a
pályázat beadása, mert Hajdúszoboszlón majd csak szeptember 12-én lesz
testületi ülés, viszont a hiánypótlási beadási határidő szeptember 06-a. A
levél tartalma szerint , igy most ezt az anyagot ennek az ismeretében kell
tárgyalni.
Két választási lehetőség van, ha beadjuk hiányosan, akkor felszólítanak
hiánypótlásra , bár nem biztos, hogy nyerünk, vagy nem adjuk be, de akkor
nem is nyerhetünk.
Ludman Lajos TVG Kft. ügyvezetője, teljesen más mondandója van az
előterjesztésnek, mert úgy készítették el, ahogy akkor az Hajdúszoboszlón
megbeszélték a két polgármester, jegyző úr, és ő. Ezt követően egyeztettek a
szakértőkkel is, a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése
eszközbeszerzésekkel kapcsolatos pályázatról. Erre most ez a levél teljesen
másról szól.
Lehetőség van arra, hogy beadjuk hiányosan a pályázatot a három
önkormányzattal együtt, vagy csak a két önkormányzat Kaba és Nádudvar,
vagy be sem adjuk.
Lehet, ha beadjuk hiányosan, még határidő hosszabbítást is kaphatunk.
Minél tovább várunk, annál kevesebb lesz az esélyünk, fogy a keret. Nem tud
mit mondani Hajdúszoboszló levelére, úgy látszik, hogy senki nem akar
nyilatkozni náluk.
Ha Hajdúszoboszló nem partner a projektben, akkor nem lesz életképes a
pályázat, mert Szoboszló hulladékmennyiségére számoltak, akkor kiesik a
80 %, és akkor nem kapunk támogatást.
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belőle. Nekünk a projektet gyorsan kellet megcsinálni, Szoboszló nem volt
partner ebben ezek szerint. Nem tudja, hogy volt –e egyeztetés velük, mert a
levél tartalma nem azt mutatja. Tisztázni kell. Látszik nem minden
önkormányzat olyan, mint mi. Ott nem ülnek össze minden pillanatban.
Csendes Ferenc képviselő, egyetért Juhász Sándor képviselőtársával,
mindenképpen egyeztetésre van szükség, de nagyon hamar, mert rövid a
határidő. Hajdúszoboszlóval már régen is nehezen tudtuk összehozni a
szeméttelep működtetését, úgy látszik most sem partnerek. Nem érti, hogy
először miért mondták, hogy csatlakoznak ehhez a projekthez, most pedig
nem. Nem készítettük volna elő ezt az előterjesztést akkor , mert nélkülük
nem nyer a pályázat. Kabával nincs esély.
Kovács Zsolt képviselő, kérdésként vetette fel, hogy Hajdúszoboszló nélkül
nem lehet beadni a pályázatot?
Réz Szilárd alpolgármester, nem lehet beadni, mert nem fog nyerni a
pályázat.
Hajdúszoboszlónak közel 80 % mennyiségű hulladéka van, erre lett építve a
pályázat. Ha kiesik nem nyerhetünk.
Kovács Zsolt képviselő, a települési adatokat kicsit furcsállja, mert a
számok szerinte nem jók. Pl. komposztáló 3000 db van, míg a KSH adat
szerint 2010-ben 3180 lakcím szerepelt a névjegyzékben.
Kabánál hogy jött ki a 4600 edény, mikor a KSH adat szerint 2372 lakás
van?
Ludman Lajos TVG Kft. ügyvezetője, elmondta, hogy Kaba adta meg az
adatokat. Egyébként van egy garnitúra kukájuk is.
Általában 3000 db-al számoltak, mert Nádudvaron 3089 ügyfelet tartanak
nyilván, azért számoltak igy.
Hajdúszoboszlón, a Polgármester szobájában történt a tárgyalás. Ott
egyértelműen azt mondták, hogy csatlakoznak a pályázathoz. Most viszont
nem akar, pedig folyamatos egyeztetés volt a szakemberekkel.
Az előkészítés költségeit, nettó 2 millió forintot akkor is ki kell fizetni.
Csendes Ferenc képviselő, benne van a levélben, hogy nem fizet, ez
egyértelmű. Vannak költségek , ki fogja leállni?
Ludman Lajos TVG kft. ügyvezetője, úgy gondolták, hogy a kétmilliót
háromfele osztják szét.
Rásó Tibor képviselő, nehéz helyzet ez most, de Hajdúszoboszló miatt ne mi
legyünk már a hibásak. Mi mindent megtettünk azért, hogy beadható legyen

a pályázat. Be kell adni, próbáljuk meg. De erről a helyzetről beszélni kell.
Írásban le kell írni, hogy nyoma legyen ennek.
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önrészt kell fizetni. Lesz- e rá fedezet?
Nagy Éva pénzügyi csoportvezető, a pénzügyi irodavezetőjével egyeztetve,
elmondta, hogy tudjuk támogatni az önrészt, be tudja vállalni az
önkormányzat. A környezetvédelmi alapból, és az ingatlan-felújításra
elkülönített 10 millió ft-ból , és a működési tartalékból is van valamennyi.
Csendes Ferenc
képviselő, az előterjesztésben szerepel a 30 milliós
informatikai rendszer. Nem látja indokoltnak. Kaba sem kért ilyen rendszert.
Maga az összeg nagyon magas. A kiegészítő dolgok is drágák. Meg kellene
nézni, hogy mi az, amit saját magunk is meg tudunk oldani, és ennek
arányában kellene dönteni.
Ludman Lajos TVG Kft. ügyvezetője, az informatikai rendszer kötelező elem
ebben a projektben. Akkor lehet kukás autót venni, ha van egy ilyen elem a
pályázatban. A csipes rendszert be kell vezetni a kukáknál.
Ez az informatikai rendszer a későbbiekben lesz hasznos, mert a szállított
mennyiséget
ezzel tudjuk mérni. Egyébként ő is drágának találja. A
kiegészítőknél szolgáltatásoknál csak a kötelező elemek szerepelnek.
Juhász Sándor képviselő, kérdésként vetette fel, hogy az informatikai
rendszer azért szükséges, mert a későbbiekben a szállított mennyiségért
fognak fizetni. Nem lesz egységes, sőt még drágább is lesz a dij?
Ludman Lajos TVG Kft. ügyvezetője , igen , akkor már drágább lesz a
szemétszállítási szolgáltatás. Az uj hulladéktörvénynek célja, hogy a jövőben
a hulladék mérésére lehetőség legyen. Az eszközök pótlásával alkalmassá
kell tenni a rendszerünket , hogy a törvényi előírásoknak megfeleljünk.
Várhatóan Drágább lesz és nem lesz elengedve senkinek sem a díjfizetés.
Vincze András jegyző, elmondta, hogy a pályázat már be van nyújtva, július
26-ig be kellett adni. Ez az előterjesztés most a hiánypótlásról szól. A július
31-ei testületi határozatra is azért volt szükség, hogy a pályázat beadásával
utólag egyetért, és tudomásul veszi a testület.
Kaba meghozta a határozatát, hogy csatlakozni kíván, de Hajdúszoboszló
még nem. Az UNIÓS elvárások és a jogszabályi előírásoknak való megfelelés
miatt mindenképpen tenni kell valamint a szemétszállítással, kezeléssel
kapcsolatban. A pályázat Hajdúszoboszló adataival együtt lett beadva.
Azzal is egyetért, hogy nem minden testület olyan, mint a miénk, hogy
azonnal dönt.
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válaszolni kell. A testület fogadja el a határozatot, és hatalmazza fel a
polgármestert, tisztázza Hajdúszoboszlóval ezt az ügyet.
A pályázat a három település nevében van benyújtva, utólag nem lehet rajta
változtatni, azt sem tudjuk mi lesz a következménye, ha Hajdúszoboszló
lemond. Az biztos, hogy az előzetes költségeket a két millió forintot ki kell
fizetni.
Kovács Zsolt képviselő, Hajdúszoboszló nem hozott döntést, és július 26-án
a döntésük nélkül lett benyújtva a pályázat. Nem volt információnk.
Hajdúszoboszló polgármester nem hívta össze a testületet sem, pedig mi
kértük. A szándéknyilatkozatukra szükség lett volna.
Csendes Ferenc képviselő, ki írta alá részükről ezt a pályázatot?
Ludman Lajos TVG Kft. ügyvezetője, Hajdúszoboszló részéről nem kellett
aláírni a pályázatot, de amint már említette szóban a hajdúszoboszlói
polgármester előzetesen egyetértett a pályázat együttes beadásához, és
jelezték csatlakozási szándékukat.
Réz Szilárd alpolgármester, az előterjesztéshez két határozati javaslat
tartozik, mind a kettőről dönteni kell.
I.sz. határozatit javaslat:
Réz Szilárd alpolgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
I.sz. határozati javaslatot az alábbiak szerint fogadják el:
1.) Nádudvar Város Önkormányzata támogatja a KEOP-1.1.1/C/13
„Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek
eszközparkjának
fejlesztése, informatikai korszerűsítése” pályázati kiírásra a pályázat
benyújtását.
Az Önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által közzétett
„Megvalósíthatósági Tanulmány általános sablon” kötelező mellékleteire
vonatkozó IV. 24. pontja alapján jelen határozatával igazolja, hogy az
Önkormányzat által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott,
illetve a Megvalósíthatósági Tanulmányban (MT) feltüntetett adatok,
információk a valóságnak megfelelnek, az üzemeltetési koncepciót ismeri.
2.) Az Önkormányzat ezúton igazolja, hogy az intézkedésen kívül más
pályázatban, támogatási konstrukcióban az adott projekthez, illetve
projektelemhez kapcsolódóan nem vesz részt.
Határidő: azonnal

Felelős:

Beke Imre polgármester

-6A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének
(IX.04.) Önkormányzati számú határozata:

165/2013.

1.) Nádudvar Város Önkormányzata támogatja a KEOP-1.1.1/C/13
„Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek
eszközparkjának
fejlesztése, informatikai korszerűsítése” pályázati kiírásra a pályázat
benyújtását. Az Önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által
közzétett „Megvalósíthatósági Tanulmány általános sablon” kötelező
mellékleteire vonatkozó IV. 24. pontja alapján jelen határozatával igazolja,
hogy az Önkormányzat által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához
nyújtott, illetve a Megvalósíthatósági Tanulmányban (MT) feltüntetett adatok,
információk a valóságnak megfelelnek, az üzemeltetési koncepciót ismeri.
2.) Az Önkormányzat ezúton igazolja, hogy az intézkedésen kívül más
pályázatban, támogatási konstrukcióban az adott projekthez, illetve
projektelemhez kapcsolódóan nem vesz részt.
Határidő: azonnal
Felelős:

Beke Imre polgármester

II.sz. határozati javaslat:
Réz Szilárd alpolgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
II.sz. határozati javaslatot az alábbiak szerint fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-1.1.1/C/13
„Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek
eszközparkjának
fejlesztése, informatikai korszerűsítése” pályázati kiírásra Nádudvar
Hajdúszoboszló és Kaba települések hulladékgazdálkodási rendszerének
fejlesztése eszköz beszerzésekkel című pályázathoz kapcsolódóan vállalja, hogy a projekt várható teljes beruházási költségéből, amely nettó 760.980.000
Ft - a pályázat nyertessége esetén a pályázat sikeres megvalósítása
érdekében a Nádudvar Város Önkormányzatára eső maximum 34.561.400 Ft
azaz harmincnégymillió-ötszázhatvanegyezer-négyszáz forint önerőt biztosítja.
Határidő: értelemszerűen

Felelős:

Beke Imre polgármester
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és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének
(IX.04.) Önkormányzati számu határozata:

166/2013.

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-1.1.1/C/13
„Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek
eszközparkjának
fejlesztése, informatikai korszerűsítése” pályázati kiírásra Nádudvar
Hajdúszoboszló és Kaba települések hulladékgazdálkodási rendszerének
fejlesztése eszköz beszerzésekkel című pályázathoz kapcsolódóan vállalja, hogy a projekt várható teljes beruházási költségéből, amely nettó 760.980.000
Ft - a pályázat nyertessége esetén a pályázat sikeres megvalósítása
érdekében a Nádudvar Város Önkormányzatára eső maximum 34.561.400 Ft
azaz harmincnégymillió-ötszázhatvanegyezer-négyszáz forint önerőt biztosítja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős:

Beke Imre polgármester

Vincze András jegyző, kell még egy határozatot hozni, hogy a polgármester,
az e-mailben érkezett levelében közöltek miatt keresse meg Hajdúszoboszló
polgármesterét és tisztázzák, hogy a pályázatban részt kíván-e venni.
Az alábbi határozati javaslatot kérte fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Beke Imre
polgármestert, hogy a KEOP-1.1.1/C/13 „Települési szilárdhulladékgazdálkodási
rendszerek
eszközparkjának
fejlesztése,
informatikai
korszerűsítése” pályázati kiírásra Nádudvar Hajdúszoboszló és Kaba
települések
hulladékgazdálkodási
rendszerének
fejlesztése
eszköz
beszerzésekkel című pályázat kapcsán Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
2013. szeptember 4-én kelt levelében közöltek miatt keresse meg Dr. Sóvágó
László urat – Hajdúszoboszló Város polgármesterét - annak tisztázása végett,
hogy a hajdúszoboszlói önkormányzat a pályázatban részt kíván-e venni.
Határidő: 2013. szeptember 9.
Felelős:
Beke Imre polgármester
Réz Szilárd alpolgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a
jegyző úr által elmondottakat fogadják el.
A képviselő-testület a fenti javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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(IX.04.) Önkormányzati számu határozata:

167/2013.

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Beke Imre
polgármestert, hogy a KEOP-1.1.1/C/13 „Települési szilárdhulladékgazdálkodási
rendszerek
eszközparkjának
fejlesztése,
informatikai
korszerűsítése” pályázati kiírásra Nádudvar Hajdúszoboszló és Kaba
települések
hulladékgazdálkodási
rendszerének
fejlesztése
eszköz
beszerzésekkel című pályázat kapcsán Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
2013. szeptember 4-én kelt levelében közöltek miatt keresse meg Dr. Sóvágó
László urat – Hajdúszoboszló Város polgármesterét - annak tisztázása végett,
hogy a hajdúszoboszlói önkormányzat a pályázatban részt kíván-e venni.
Határidő: 2013. szeptember 9.
Felelős:

Beke Imre polgármester

2./ Egyebek:
Kovács Zsolt képviselő, Polgármesteri Hivatallal szemben lévő a kerékpárút
mellett bontási munkák folynak, és meg is rongálódott, ami nagyon
balesetveszélyes. Intézkedni kell a helyreállításáról, a balesetveszély
elkerüléséről.
Vincze András jegyző, elmondta, hogy a kollégája már felvette a kapcsolatot
a munkát végzőkkel. Arra várnak, hogy a TIGÁZ átvegye, és azt követően lesz
a helyreállítás.
Ludman Lajos TVG Kft. ügyvezetője, be is van szakadva az a rész, sokkal
nagyobb a gond. Nemcsak az, hogy a TIGÁZ átveszi –e munkát.
Kovács Zsolt képviselő, ivóvízzel kapcsolatban elmondta, hogy
közintézményekben törvény írja elő, hogy biztosítani kell az arzénmentes
ivóvizet. Itt Nádudvaron hogy működik ez?
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Vincze András jegyző,
az arzénmentesítő konténer le van telepítve,
üzemkész. A TVG Kft. telephelyén a Petőfi utcán van, de nincs még átadva.
Boros Lajosné képviselő, nádudvar nem tartozik azon intézmények közé, de
ahol nagyon magas az arzéntartalom, ott biztosítják az egészséges
ivóvízellátást.

Réz Szilárd alpolgármester, mivel több napirend és hozzászólás nem volt az
ülést 18 órakor berekesztette.

Kmft.

Réz Szilárd
alpolgármester

Boros Lajosné
Csendes Ferenc
jegyzőkönyv-hitelesítők

Vincze András
jegyző

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

Tartalmazza:
-

a 165/2013. (IX.04.) önkormányzati számú határozatot,
hulladéklerakó-telep eszközparkjának fejlesztési c. pályázat
benyújtásáról,
a 166/2013. (IX.04.) önkormányzati számú határozatot,
hulladéklerakó-telep eszközparkjának fejlesztési c. pályázat
benyújtásához szükség önrészről,
a 167/2013. (IX.04.) önkormányzati számú határozatot,
polgármester felhatalmazásáról,

