JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2014. március 13-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal
hivatalai helyiségében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
rendkívüli ülésének alkalmából.
Jelen vannak:

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

Távolmaradását bejelentette:
Rásó Tibor képviselő
Beke Imre polgármester, köszönti a megjelent képviselőket, vendégeket.
Megállapította, hogy 8 fő képviselő jelen van, így a testület határozatképes,
az ülést megnyitja.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Előterjesztést tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre Ludmanné Papp Ilona és Réz Szilárd
képviselőkre, melyet a testület 8 igen szavazattal elfogadott.
Ezt követően előterjesztést tett a meghívóban közölt napirendi pontokra, melyet a
képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalja:
Napirendi pontok:
1./ Előterjesztés a szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak
megválasztására.
Előterjesztő. Vincze András jegyző, HVI vezető
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-22./Előterjesztés a Nádudvar Város Önkormányzat tulajdonában levő Santana
(Suzuki) SJ Samurai gépjármű eladására.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
3./ Különfélék
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Előterjesztés a szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak
megválasztására.
Előterjesztő. Vincze András jegyző, HVI vezető
Beke Imre polgármester, Előterjesztés a szavazatszámláló Bizottság tagjainak és
póttagjainak megválasztására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Vincze András jegyző, kiegészítésként elmondta, a Nemzeti Választási Iroda az
egyéni jelöltek listáján 22 fő jelöltet vett nyilvántartásba, pártlistán 18 pártot.
A nemzetiségi lista, - aki nemzetiséginek regisztráltatta magát – az nemzetiségi
választópolgárként szavazhat , az országgyűlési választásokon is.
Elmondta, hogy a választási bizottságokba az egyéni képviselőjelöltek , jelölő
szervezetek, és a listát állító jelölő szervezetek két főt delegálhatnak.
Beke Imre polgármester, hány főre lehet számolni?
Vincze András jegyző, két főt lehet delegálni, és ha mindenki ezt az eljárást követi,
akkor 47 főre lehet számolni. Reméli , hogy belátják a jelöltek, hogy nincs szükség
ennyire.
Csendes Ferenc képviselő, ha ilyen nagy létszám lesz , akkor hogyan tudják
megállapitani, hogy nem –e jelöltje egy pártnak?
Vincze András jegyző, azt, hogy a pártnak tagja-e a választott SZSZB tag nem
tudja ellenőrizni, de az eskütételnél összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell tennie.
Csak a választójogot és a választó kerültet tudjuk ellenőrizni, önbevallás alapján
történik az összeférhetetlenség ellenőrzése.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a
szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról szóló
előterjesztést az alábbi határozatit javaslattal fogadják el:
Nádudvar
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
Szavazatszámláló Bizottság tagjaira, póttagjaira tett javaslatot, és a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. §- (1) bekezdése alapján a 25. §-ban
foglaltakra tekintettel az alábbiak szerit választja meg őket:
1. sz. szavazatszámláló bizottság tagjai:
1. Varga Józsefné
2. Garainé Tóth Éva
3. Papp Julianna
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2. sz. szavazatszámláló bizottság tagjai:
1. Balázs Andrea
2. Daragó István
3. Vizsnyainé Ludman Erzsébet
3. sz. szavazatszámláló bizottság tagjai:
1. Baranyai Etelka
2. Böszörményi Lajosné
3. Nagyné Urbán Julianna
4. sz. szavazatszámláló bizottság tagjai:
1. Silye Istvánné
2. Balla Tibor
3. Mészárosné Sárközi Erika
5. sz. szavazatszámláló bizottság tagjai:
1. Fejesné Kiss Anna
2. Kovács Gáborné
3. Nagyné Erdős Gyöngyi
6. sz. szavazatszámláló bizottság tagjai:
1. Varga Éva
2. Nagy Sándorné
3. Czibere Sándorné
7. sz. szavazatszámláló bizottság tagjai:
1. Hegedüs Andrásné
2. Juhász Katalin
3. Varga Lajosné
Póttagok:
Czibere Gáborné
Majoros Jánosné
Majoros Györgyné
Bodnár Józsefné
Békési Marietta

Papp Lajosné
Erdős Lászlóné
Mecsériné Nagy Julianna
Tóthné Győrfi Irén

Kiss Andrásné
Mészáros Marianna
Varga Ildikó
Kovács Enikő

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a szavazatszámláló bizottságok tagjait,
póttagjait megválasztásukról értesítse ki.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a szavazatszámláló bizottságok
tagjaitól és póttagjaitól az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról
szóló 2008. évi XXVII. törvény szerinti szöveggel az esküt vegye ki.
Határidő:
Felelős:

Kiértesítésre:
Eskü vagy fogadalomtételre:
Beke Imre polgármester
Vincze András HVI vezető

2014. március 17.
2014. március 31.

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
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A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot
alábbi határozatot hozta:

8 igen szavazattal elfogadta és az

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2014. (III.13.)
Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
Szavazatszámláló Bizottság tagjaira, póttagjaira tett javaslatot, és a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. §- (1) bekezdése alapján a 25. §-ban
foglaltakra tekintettel az alábbiak szerit választja meg őket:
1. sz. szavazatszámláló bizottság tagjai:
1. Varga Józsefné
2. Garainé Tóth Éva
3. Papp Julianna
2. sz. szavazatszámláló bizottság tagjai:
1. Balázs Andrea
2. Daragó István
3. Vizsnyiané Ludman Erzsébet
3. sz. szavazatszámláló bizottság tagjai:
1. Baranyai Etelka
2. Böszörményi Lajosné
3. Nagyné Urbán Julianna
4. sz. szavazatszámláló bizottság tagjai:
1. Silye Istvánné
2. Balla Tibor
3. Mészárosné Sárközi Erika
5. sz. szavazatszámláló bizottság tagjai:
1. Fejesné Kiss Anna
2. Kovács Gáborné
3. Nagyné Erdős Gyöngyi
6. sz. szavazatszámláló bizottság tagjai:
1. Varga Éva
2. Nagy Sándorné
3. Czibere Sándorné
7. sz. szavazatszámláló bizottság tagjai:
1. Hegedüs Andrásné
2. Juhász Katalin
3. Varga Lajosné
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Póttagok:
Czibere Gáborné
Majoros Jánosné
Majoros Györgyné
Bodnár Józsefné
Békési Marietta

Papp Lajosné
Erdős Lászlóné
Mecsériné Nagy Julianna
Tóthné Győrfi Irén

Kiss Andrásné
Mészáros Marianna
Varga Ildikó
Kovács Enikő

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a szavazatszámláló bizottságok tagjait,
póttagjait megválasztásukról értesítse ki.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a szavazatszámláló bizottságok
tagjaitól és póttagjaitól az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról
szóló 2008. évi XXVII. törvény szerinti szöveggel az esküt vegye ki.
Határidő:
Felelős:

Kiértesítésre:
Eskü vagy fogadalomtételre:
Beke Imre polgármester
Vincze András HVI vezető

2014. március 17.
2014. március 31.

2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A Nádudvar Város Önkormányzat tulajdonában levő Santana (Suzuki) SJ
Samurai gépjármű eladása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város Önkormányzat
tulajdonában levő Santana (Suzuki) SJ Samurai gépjármű eladására, melynek írásos
anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Elmondta, hogy maga az autó elég rossz állapotú, de a motorja jó, egy autóbontó jól
járna vele. A polgárőrök jelezték neki, hogy ezt az autót felújították és szeretnék
eladni, mert egy jobb járművet vásárolnának. Ezért kapott vételárat felhasználva,
illetve a Polgárőrszövetség támogatását is igénybe véve kívánják megvalósítani.
Meglátjuk, hogy önkormányzat milyen támogatást tud nekik nyújtani ehhez.
Csendes Ferenc képviselő, kérdésként vetette fel, hogy a könyvszerinti
nyilvántartást milyen módon vezetik, mert az előterjesztésben 1.700.000,-ft-os
könyvszerinti érték után 459.000,- ft + ÁFA-t kellene befizetni a költségvetésnek.
Nem érti, hogy akkor nincs amortizáció? Mindent a beszerzési áron tartanak nyilván?
Vincze András jegyző, a képviselő-testület előzőekben döntött arról, hogy a
terepjárót átadja a polgárőrségnek, azt viszont ujra vissza kellett hozni, az ÁFA miatt.
Később visszatérnek rá, hogy hogyan tud támogatási lehetőséget adni az uj autó
vásárláshoz az önkormányzat.
Beke Imre polgármester, meg kell nézni pontosan, hogyan lehet majd az uj autóra
támogatást nyújtani. Lehet, hogy az önkormányzat veszi meg az autót és átadja
használatra a polgárőröknek. Tisztázni kell.
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztésben foglalt határozati
javaslatot az alábbiak szerint fogadják el:
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Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Santana (Suzuki) SJ
Samurai tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a gépjármű tulajdonjogát 200.000 Ft
azaz kettőszázezer forint vételár ellenében a Hopsz-Autó Kft. (4150 Püspökladány,
Balaton u. 33. sz. Cgt.:09-09-024478) szerezze meg.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert az adás-vételi szerződés
megkötésére.
Határidő:
Felelős:

2014. március 31.
Beke Imre polgármester

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2014. (III.13.)
önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Santana (Suzuki) SJ
Samurai tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a gépjármű tulajdonjogát 200.000 Ft
azaz kettőszázezer forint vételár ellenében a Hopsz-Autó Kft. (4150 Püspökladány,
Balaton u. 33. sz. Cgt.:09-09-024478) szerezze meg.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert az adás-vételi szerződés
megkötésére.
Határidő:
Felelős:

2014. március 31.
Beke Imre polgármester

3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Feladat-ellátási szerződés kötése Nádudvar Város Önkormányzata és az
Arkangyalkák Kft. között egészségügyi alapellátási feladatok ellátására
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett Feladat-ellátási szerződés kötése
Nádudvar Város Önkormányzata és az Arkangyalkák Kft. között egészségügyi
alapellátási feladatok ellátására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Dr. Sós Csaba aljegyző, elmondta, hogy az Önkormányzat a nádudvari II.sz. házi
gyermekorvosi körzetbe a feladat ellátására a Bramasole Bt—t bizta meg. Ez az
önkormányzatnak kötelező alapfeladata. Január 13-án székhelyhasználatra adott
tulajdonosi hozzájárulást az önkormányzat az Arkangyalkák Kft. részére, a
Nádudvar, Fő út 114.sz. alá, de most azt is módosítjuk, igy Fő út 136.sz. lesz
helyesen. A jelen előterjesztésre azért van szükség, mert a működési engedélyt csak
ez alapján tudja a doktornő megkérni.
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A feladat ellátási szerződésben uj elemként szerepel a minőségbiztosítás, illetve a
határozott idejű szerződés időtartama. Jelen esetben 10 éves határozott időre
teszünk javaslatot. A felelősségbiztosítás csatolása megtörtént a szerződés előkészítő
eljárása során. Új elem továbbá, hogy az Egészségügyi Engedélyezési és
Közigazgatási Hivatalnak az orvosok nyilvántartásba vételéről szóló határozat
csatolását írjuk elő arra az esetre, ha a nyilvántartásba vételi idő eltelt. Enélkül a
nyilvántartásba vétel nélkül nem lehet praktizálni a hatályos jogszabályok alapján.
Beke Imre polgármester,
javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot az alábbiak szerint fogadják el:
1.
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-a alapján a nádudvari 2. sz. házi
gyermekorvosi körzet egészségügyi alapellátási feladatainak ellátására a határozat
melléklete szerinti tartalommal 2014. március 17-i hatállyal feladat-ellátási
szerződést köt az Arkangyalkák Kft.-vel
2.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására, a jegyzőt
a szerződés ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

2014. március 17.
Beke Imre polgármester
Vincze András jegyző
Melléklet a

/2014. (

) Ök. sz. határozathoz

Feladat-ellátási szerződés
mely létrejött egyrészről: Nádudvar Város Önkormányzata (4181 Nádudvar, Fő u.
119., adószám:15728733-2-09, számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11738149-1537367010050006, képviseli Beke Imre polgármester) továbbiakban Önkormányzat,
másrészről: Arkangyalkák Kft. (székhelye: 4181 Nádudvar, Fő út 114,
cégjegyzékszáma: 09-09-025606, adószáma: 24835291-2-09, számlaszám: MKB
10300002-10611603-49020014,
email:
arkangyalkakkft@gmail.com)
mint
Vállalkozó, képviseletében Dr. Balogh Andrea
között alulírott helyen és napon a nádudvari második számú házi gyermekorvosi
alapellátás (a képviselő-testület 67/2009. (II.26.) Ök.sz. határozatában foglaltak
szerinti) működtetése céljából az alábbi feltételekkel:
1./ Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat és a Bramasole Bt. között 2009. június 10én kötött feladat-ellátási szerződést a nádudvari 2. sz. házi gyermekorvosi körzetben
az egészségügyi alapellátási feladatok ellátására. Jelen szerződés aláírásával Felek
a hivatkozott szerződést azzal az időponttal helyezik hatályon kívül, amely napon a
Vállalkozó és az OEP között kötött finanszírozási szerződés hatályba lép. A
Vállalkozó a finanszírozási szerződés egy példányát Önkormányzat rendelkezésére
bocsátja.
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2./
Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdése 4. pontjában írt közfeladat ellátása érdekében megbízza
Vállalkozót azzal, hogy az Önkormányzat feladatát képező házi gyermekorvosi
egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében Nádudvaron a 2. számú házi
gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő működtetését a kijelölt
körzethatáron belül és a hozzá bejelentkezett más biztosítottak számára a gyógyító
megelőző ellátását biztosítsa.
A Vállalkozó köteles ellátni mindazokat a betegeket, akik az egészségbiztosítási
kártyájukat (TAJ kártyát) nem nála adták le, azonban rendelési idejében hozzá
fordulnak az egészségügyi ellátásért és heveny megbetegedésük, vagy krónikus
betegségük rosszabbodása miatt orvosi ellátást igényelnek, és ellátatlanságuk az
egészséget károsító, vagy gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.
Az Önkormányzat kiköti, a Vállalkozó pedig tudomásul veszi, hogy a társaságon
belül a házi gyermekorvosi feladatokat kizárólag Dr. Balogh Andrea csecsemő és
gyermekgyógyász szakorvos - - orvosi nyilvántartási száma: 57456- láthatja el.
3./
Jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza a működtető mindenkori hatályos
rezsiköltségének fizetési kötelezettségét.
A 2. sz. melléklet az Önkormányzat Képviselő-testületének az önálló orvosi
tevékenység végrehajtásáról szóló 10/2010. (VIII.9.) önkormányzati rendeletében
meghatározottak szerint a praxisjoggal érintett körzet meghatározását tartalmazza. A
körzethatárt a felek közösen egyetértve bármikor módosíthatják.
Amennyiben az Önkormányzat a körzethatárt egyoldalúan módosítja és ebből
eredően a Vállalkozót kár éri, úgy az Önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel
tartozik. A kár mértékét a felek a körzetből kikerült betegek számának egy évre (12
hónapra) eső finanszírozási szorzószámának figyelembe vételével határozzák meg.
Az Önkormányzat kártérítési/kártalanítási kötelezettsége nem áll fenn abban az
esetben, ha a körzetmódosítás az érintett alapellátási területen dolgozó
orvosok/Vállalkozók igénye alapján történik.
Összegét a tárgy évre a kiesett betegek pontszámára érvényes éves finanszírozási díj
összegében állapítják meg, melyet a károkozó Önkormányzat a körzethatár
módosítás hatályba lépését követő 60 napon belül köteles átutalással megfizetni a
Vállalkozó részére. Késedelmes fizetés esetén az adott időpontban érvényes
jegybanki alapkamatot érvényesítik a felek.
4./
A felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó egészségügyi tevékenységének
folytatására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal
Járási Népegészségügyi Intézete beszerzett működési engedélyt ezen szerződés 3.
sz. mellékleteként csatolja. A Vállalkozó tevékenységét a működési engedélyben
foglaltak szerint köteles végezni. A Vállalkozó a működési engedély egy példányát az
Önkormányzat rendelkezésére bocsátja. Amennyiben a Vállalkozó nem bocsátja az
Önkormányzat rendelkezésére a működési engedélyt, az Önkormányzat jogosult a
szerződéstől elállni.

8

5./
A Vállalkozó vállalja, hogy a körzetben a biztosítottak részére folyamatos
egészségügyi ellátást nyújt, tevékenységét a mindenkori jogszabályoknak
megfelelően a szakmai és etikai előírások betartásával látja el.
A rendelést a 4181 Nádudvar, Fő út 136.sz. alatti épületben önálló rendelő
helyiségében naponta a következők szerint végzi:
- hétfő:
- kedd:
- szerda:
- csütörtök:
- péntek

páratlan héten:
páros héten:

830-1130
1300-1600
830-1130
1300-1600
830-1130
1300-1600

csecsemő tanácsadás: szerdai napon: 1130-tól – 1230-ig.
Az Önkormányzat az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Kft.-vel Nádudvar település közigazgatási területére ügyeleti ellátásra szerződést
kötött, ezért a Vállalkozó nem köteles részt venni az ügyelet munkájában. Saját
döntése szerint külön szerződésben alapján a Vállalkozó részt vehet a központi
orvosi ügyeleti szolgálatban.
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben az Önkormányzatnak a külső
szolgáltatóval az ügyeleti ellátásra kötött megállapodása bármilyen okból megszűnik,
úgy a Vállalkozó köteles részt venni Nádudvar város közigazgatási területén az
orvosi ügyeleti ellátásban.
6./
A Vállalkozó vállalja, hogy az asszisztenciát saját maga foglalkoztatja és költségeit
viseli. Vállalja továbbá, hogy akadályoztatása illetőleg szabadsága vagy betegsége
esetén – jelentési kötelezettség mellett – maga gondoskodik a saját és az
alkalmazottja helyettesítéséről, melynek költségei a Vállalkozót terhelik.
7./
Vállalja továbbá a Vállalkozó, hogy együttműködik az Önkormányzattal az általános
egészségügyi és információs igazgatási feladatokban (statisztikai adatszolgáltatás,
egyéb jelentések, felmérések, polgári védelmi feladatok).
Az Önkormányzat a Vállalkozót kirendelheti rendkívüli események esetén
feladatvégzésre (pl. katasztrófahelyzet, tömegbaleset esetén, stb.).
8./ Az Önkormányzat és a Vállalkozó megállapodnak, hogy minden évben november
30-ig egyeztetik a Vállalkozó részére átadott rendelő és egyéb kiszolgáló helyiségek
karbantartási és felújítási munkálatait, illetve megállapodnak az elvégzendő munkák
költségének viselőjéről.
Minden egyes belső átalakítást, funkcióbővítést az Önkormányzat hozzájárulásával
lehet végezni.
A Vállalkozó köteles a tevékenysége végzéséhez folyamatosan biztosítani az
egészségügyi szolgáltatásának ellátásához a mindenkori hatályos jogszabályban
előírt szakmai minimum feltételek eszköztárát.
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A felek megállapodnak abban, hogy a nettó 200.000,- Ft feletti összegű egyedi
beszerzési értékre vonatkozó kötelező eszközbeszerzéshez a Vállalkozó előrejelzése
alapján az Önkormányzat pénzügyi lehetősége függvényében támogatást nyújthat.
9./
A Vállalkozó vállalja a rendelő működtetéséhez szükséges rezsiköltségek fizetését (az
Önkormányzat által kiszámlázott arányos fűtés, világítási, víz, csatorna, és
szemétszállítási költségeket). A Vállalkozó vállalja a veszélyes hulladék kezelésével,
szállításával kapcsolatos szerződés megkötését és fizeti annak költségeit. A
rezsiköltségeket a Vállalkozó, az Önkormányzat által kiszámlázott összegben, a
megjelölt határidőre köteles teljesíteni. A Vállalkozó gondoskodik a rendelő, a váró és
a kiegészítő helyiségek saját költségén való takarításáról, és a textíliák mosatásáról.
A rezsiköltségeket a felek minden évben felülvizsgálják, és indokolt esetben
módosítják.
10./
A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a praxishoz tartozó telefonvonalat és
hívószámát saját maga biztosítja és a betegek számára nyilvánosságra hozza.
Amennyiben a praxis más telephelyre költözik, úgy a telefonvonal és a telefonszám új
telephelyre átvihető.
11./
Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az OEP-pel a Vállalkozó közvetlenül
finanszírozási szerződést kössön.
Az Önkormányzat a Vállalkozónak a feladatellátásáért külön önkormányzati
támogatást nem fizet.
12./
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a házi gyermekorvosi tevékenységének
végzéséhez felelősségbiztosítási szerződést kell kötnie. A biztosítási kötvény egy
példányát Vállalkozó Önkormányzat rendelkezésére bocsátja. A háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000 (II.25.) EüM rendelet 8. § (1)
bekezdése szerint a háziorvosi tevékenység minőségbiztosítása Dr. Balogh Andrea
feladata, aki a minőségbiztosítási tanúsítványt vagy az azzal egyenértékű okirat egy
példányát Önkormányzat rendelkezésére bocsátja.
Vállalkozó az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal feladatait ellátó
szakigazgatási szerv által vezetett nyilvántartásba vételéről, a nyilvántartási idő
meghosszabbításáról szóló határozat egy példányát legkésőbb a nyilvántartási idő
lejártának napján az Önkormányzat részére köteles átadni.
13./
Az Önkormányzat a Vállalkozó számára az orvosi rendelőt és kiegészítő helyiségeit
térítésmentesen adja használatba. A Vállalkozó az átengedett orvosi rendelőt, és
kiegészítő helyiségeket kizárólag a megállapodásban leírt feladatokra használhatja.
Bérbeadása, albérletbe adási vagy más célra hasznosítási jogot ezen megállapodás
alapján nem szerez. A szerződő felek a rendelőt egymás számára tiszta kifestett
állapotban kötelesek átadni.
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Az
egészségügyi
szolgáltatások
nyújtásához
szükséges
szakmai
minimumfeltételekről szóló 60/2003 (X.20.) ESzCsM rendeletben foglalt feltételeket a
Vállalkozónak kell teljesítenie.
Vállalkozó a vállalkozói tevékenység megszűnése esetén az Önkormányzattól átvett
berendezési és felszerelési tárgyakat hiánytalanul köteles visszaszolgáltatni.
14./
A szerződés felmondása mindkét fél részéről hat hónapos felmondási határidővel
történhet. A szerződést csak írásbeli közléssel lehet felmondani. Írásbeli közlésnek a
tértivevényes postai küldemény minősül. A szerződés rendkívüli, azonnali hatályú
felmondásának van helye bármely fél súlyos szerződésszegése esetén. Ilyen esetnek
minősül különösen, ha az orvos figyelmeztetés ellenére nem tartja be a rendelési időt,
súlyos etikai vétséget követ el, vagy működési engedélyét visszavonják.
15./
Az Önkormányzat joga, hogy szakmai hiányosság esetén a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
szakfelügyelő főorvosa felé jelezzen, illetve etikai ügyben az illetékes Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Járási Népegészségügyi
Intézete állásfoglalását kérje.
16./
Ezen szerződést a felek 10 évre kötik.
17./
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori egészségügyi és
társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései
az irányadóak.
Amennyiben a vitás kérdéseket nem sikerül a feleknek tárgyalásos úton rendezni
úgy a jogviták elbírálására a felek közösen és kölcsönösen a Hajdúszoboszlói
Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
Ezen szerződést, mely 7 példányban készült és amelyből 2 példány Önkormányzatot,
5 példány Vállalkozót illeti - a felek – a Magyar Orvosi Kamara Hajdú-Bihar megyei
Területi Szervének véleményezését, és Nádudvar Város Önkormányzata Képviselőtestülete /2014. (
) önkormányzati számú jóváhagyó határozatát követően -, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag
aláírják.
Nádudvar, 2014. március .
_________________________
Beke Imre
polgármester
Önkormányzat

________________________________
Dr. Balogh Andrea
Arkangyalkák Kft. képviseletében
Vállalkozó

Ellenjegyezte:
____________________
Vincze András
jegyző
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1.sz. melléklet
A II.sz. házi gyermekorvosi körzet háziorvosa és a Nádudvar városi Önkormányzat
között kötött megállapodás 2.sz. módosítása

Mely létrejött egyrészről: Nádudvar Város Önkormányzata (4181 Nádudvar, Fő út
119. képviseletében Beke Imre polgármester), mint Önkormányzat,
Másrészről: Arkanygyalkák Kft. (4181 Nádudvar, Fő út 136. szám) képviseletében
Dr. Balogh Andrea), mint Vállalkozó között alulírott helyen és napon.
A Vállalkozó vállalja a rendelő működtetéséhez szükséges rezsiköltségek
fizetését (rendelő, váró takarítása, illetve a Önkormányzat által kiszámlázott
arányos fűtés, világítási költségeket)
A rezsi költségeket a képviselőtestület döntése értelmében kell megtéríteni. A
rezsi fizetését számla ellenében fizeti a Vállalkozó a számlán szereplő
határidőre.
Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a Ptk. 301/A. §-ban meghatározott
késedelmi kamatot köteles megfizetni Önkormányzat részére.
A textíliák mosatásáról és a veszélyes hulladék elszállításával kapcsolatos
teendőkről a Vállalkozó gondoskodik.
A Képviselőtestület 110/2011. (VIII.01.) Ök.sz. határozata értelmében a feladatot
ellátó házi gyermekorvos a következő rezsiköltséget köteles fizetni havonta a
Nádudvari Polgármesteri Hivatal által kibocsájtott számla alapján:
rezsiköltség
(víz, csatorna
szolgáltatás,
gáz,
elektromos
energia,
szemétszállítás) a használt helyiségek után a megoszlási viszonyszám 0,8
szorzóval korrigálva az összes alapterület után járó összfogyasztás 14%-a.
Nádudvar, 2014. március

____________________
Beke Imre
polgármester

.

________________________________
Dr. Balogh Andrea
Arkangyalkák Kft. képviselője
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2.sz. melléklet
Dr. Balogh Andrea házi gyermekorvosi körzetének meghatározása
Angyalházi sor
Arany János utca
Bán Tibor utca
Bárány utca
Bartók Béla utca
Béke utca
Bercsényi utca
Bocskai utca

Kölcsey utca
Kösely utca
Kösélyszeg tanya
Ladányi utca
Lázár Gyula utca
Mártírok utca
Marx Károly utca
Mihályhalma
tanya
Mikes Kelemen utca

Bojár - Hollós
tanya
Csemete utca
Csukás utca
Csukástemető
Deák Ferenc utca
Déli sor
Dembrovszky
tanya
Dobó utca

Mónus Illés utca
Nyárzug tanya
Nyerges utca
Nyíl utca
Petőfi Sándor utca
Rákóczi Ferenc
utca
Ságvári Endre
utca
Schönhercz Zoltán
utca
Szamos utca
Széchenyi utca
Szikoldal utca
Vay Miklós utca
Vas utca
Vas Gereben utca
Vendég utca
Vendég köz
Kövy Sándor utca

Dohány utca
Emőd sor
Fő utca
Tisza utca
Garai utca
Gutenberg utca
Hajó utca
Petri-Derzs utca
Hattyú utca
Hortobágy utca
Jókai utca
Kiss János alt.
utca

3. melléklet
Működési engedély
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
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A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati számu határozata:

35/2014. (III.13.)

3.
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-a alapján a nádudvari 2. sz. házi
gyermekorvosi körzet egészségügyi alapellátási feladatainak ellátására a határozat
melléklete szerinti tartalommal 2014. március 17-i hatállyal feladat-ellátási
szerződést köt az Arkangyalkák Kft.-vel
4.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására, a jegyzőt
a szerződés ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

2014. március 17.
Beke Imre polgármester
Vincze András jegyző
Melléklet a

/2014. (

) Ök. sz. határozathoz

Feladat-ellátási szerződés
mely létrejött egyrészről: Nádudvar Város Önkormányzata (4181 Nádudvar, Fő u.
119., adószám:15728733-2-09, számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11738149-1537367010050006, képviseli Beke Imre polgármester) továbbiakban Önkormányzat,
másrészről: Arkangyalkák Kft. (székhelye: 4181 Nádudvar, Fő út 114,
cégjegyzékszáma: 09-09-025606, adószáma: 24835291-2-09, számlaszám: MKB
10300002-10611603-49020014,
email:
arkangyalkakkft@gmail.com)
mint
Vállalkozó, képviseletében Dr. Balogh Andrea
között alulírott helyen és napon a nádudvari második számú házi gyermekorvosi
alapellátás (a képviselő-testület 67/2009. (II.26.) Ök.sz. határozatában foglaltak
szerinti) működtetése céljából az alábbi feltételekkel:
1./ Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat és a Bramasole Bt. között 2009. június 10én kötött feladat-ellátási szerződést a nádudvari 2. sz. házi gyermekorvosi körzetben
az egészségügyi alapellátási feladatok ellátására. Jelen szerződés aláírásával Felek
a hivatkozott szerződést azzal az időponttal helyezik hatályon kívül, amely napon a
Vállalkozó és az OEP között kötött finanszírozási szerződés hatályba lép. A
Vállalkozó a finanszírozási szerződés egy példányát Önkormányzat rendelkezésére
bocsátja.
2./
Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdése 4. pontjában írt közfeladat ellátása érdekében megbízza
Vállalkozót azzal, hogy az Önkormányzat feladatát képező házi gyermekorvosi
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egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében Nádudvaron a 2. számú házi
gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő működtetését a kijelölt
körzethatáron belül és a hozzá bejelentkezett más biztosítottak számára a gyógyító
megelőző ellátását biztosítsa.
A Vállalkozó köteles ellátni mindazokat a betegeket, akik az egészségbiztosítási
kártyájukat (TAJ kártyát) nem nála adták le, azonban rendelési idejében hozzá
fordulnak az egészségügyi ellátásért és heveny megbetegedésük, vagy krónikus
betegségük rosszabbodása miatt orvosi ellátást igényelnek, és ellátatlanságuk az
egészséget károsító, vagy gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.
Az Önkormányzat kiköti, a Vállalkozó pedig tudomásul veszi, hogy a társaságon
belül a házi gyermekorvosi feladatokat kizárólag Dr. Balogh Andrea csecsemő és
gyermekgyógyász szakorvos - - orvosi nyilvántartási száma: 57456- láthatja el.
3./
Jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza a működtető mindenkori hatályos
rezsiköltségének fizetési kötelezettségét.
A 2. sz. melléklet az Önkormányzat Képviselő-testületének az önálló orvosi
tevékenység végrehajtásáról szóló 10/2010. (VIII.9.) önkormányzati rendeletében
meghatározottak szerint a praxisjoggal érintett körzet meghatározását tartalmazza. A
körzethatárt a felek közösen egyetértve bármikor módosíthatják.
Amennyiben az Önkormányzat a körzethatárt egyoldalúan módosítja és ebből
eredően a Vállalkozót kár éri, úgy az Önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel
tartozik. A kár mértékét a felek a körzetből kikerült betegek számának egy évre (12
hónapra) eső finanszírozási szorzószámának figyelembe vételével határozzák meg.
Az Önkormányzat kártérítési/kártalanítási kötelezettsége nem áll fenn abban az
esetben, ha a körzetmódosítás az érintett alapellátási területen dolgozó
orvosok/Vállalkozók igénye alapján történik.
Összegét a tárgy évre a kiesett betegek pontszámára érvényes éves finanszírozási díj
összegében állapítják meg, melyet a károkozó Önkormányzat a körzethatár
módosítás hatályba lépését követő 60 napon belül köteles átutalással megfizetni a
Vállalkozó részére. Késedelmes fizetés esetén az adott időpontban érvényes
jegybanki alapkamatot érvényesítik a felek.
4./
A felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó egészségügyi tevékenységének
folytatására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal
Járási Népegészségügyi Intézete beszerzett működési engedélyt ezen szerződés 3.
sz. mellékleteként csatolja. A Vállalkozó tevékenységét a működési engedélyben
foglaltak szerint köteles végezni. A Vállalkozó a működési engedély egy példányát az
Önkormányzat rendelkezésére bocsátja. Amennyiben a Vállalkozó nem bocsátja az
Önkormányzat rendelkezésére a működési engedélyt, az Önkormányzat jogosult a
szerződéstől elállni.
5./
A Vállalkozó vállalja, hogy a körzetben a biztosítottak részére folyamatos
egészségügyi ellátást nyújt, tevékenységét a mindenkori jogszabályoknak
megfelelően a szakmai és etikai előírások betartásával látja el.
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A rendelést a 4181 Nádudvar, Fő út 136.sz. alatti épületben önálló rendelő
helyiségében naponta a következők szerint végzi:
- hétfő:
- kedd:
- szerda:
- csütörtök:
- péntek

páratlan héten:
páros héten:

830-1130
1300-1600
830-1130
1300-1600
830-1130
1300-1600

csecsemő tanácsadás: szerdai napon: 1130-tól – 1230-ig.
Az Önkormányzat az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Kft.-vel Nádudvar település közigazgatási területére ügyeleti ellátásra szerződést
kötött, ezért a Vállalkozó nem köteles részt venni az ügyelet munkájában. Saját
döntése szerint külön szerződésben alapján a Vállalkozó részt vehet a központi
orvosi ügyeleti szolgálatban.
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben az Önkormányzatnak a külső
szolgáltatóval az ügyeleti ellátásra kötött megállapodása bármilyen okból megszűnik,
úgy a Vállalkozó köteles részt venni Nádudvar város közigazgatási területén az
orvosi ügyeleti ellátásban.
6./
A Vállalkozó vállalja, hogy az asszisztenciát saját maga foglalkoztatja és költségeit
viseli. Vállalja továbbá, hogy akadályoztatása illetőleg szabadsága vagy betegsége
esetén – jelentési kötelezettség mellett – maga gondoskodik a saját és az
alkalmazottja helyettesítéséről, melynek költségei a Vállalkozót terhelik.
7./
Vállalja továbbá a Vállalkozó, hogy együttműködik az Önkormányzattal az általános
egészségügyi és információs igazgatási feladatokban (statisztikai adatszolgáltatás,
egyéb jelentések, felmérések, polgári védelmi feladatok).
Az Önkormányzat a Vállalkozót kirendelheti rendkívüli események esetén
feladatvégzésre (pl. katasztrófahelyzet, tömegbaleset esetén, stb.).
8./ Az Önkormányzat és a Vállalkozó megállapodnak, hogy minden évben november
30-ig egyeztetik a Vállalkozó részére átadott rendelő és egyéb kiszolgáló helyiségek
karbantartási és felújítási munkálatait, illetve megállapodnak az elvégzendő munkák
költségének viselőjéről.
Minden egyes belső átalakítást, funkcióbővítést az Önkormányzat hozzájárulásával
lehet végezni.
A Vállalkozó köteles a tevékenysége végzéséhez folyamatosan biztosítani az
egészségügyi szolgáltatásának ellátásához a mindenkori hatályos jogszabályban
előírt szakmai minimum feltételek eszköztárát.
A felek megállapodnak abban, hogy a nettó 200.000,- Ft feletti összegű egyedi
beszerzési értékre vonatkozó kötelező eszközbeszerzéshez a Vállalkozó előrejelzése
alapján az Önkormányzat pénzügyi lehetősége függvényében támogatást nyújthat.
9./
A Vállalkozó vállalja a rendelő működtetéséhez szükséges rezsiköltségek fizetését (az
Önkormányzat által kiszámlázott arányos fűtés, világítási, víz, csatorna, és
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szemétszállítási költségeket). A Vállalkozó vállalja a veszélyes hulladék kezelésével,
szállításával kapcsolatos szerződés megkötését és fizeti annak költségeit. A
rezsiköltségeket a Vállalkozó, az Önkormányzat által kiszámlázott összegben, a
megjelölt határidőre köteles teljesíteni. A Vállalkozó gondoskodik a rendelő, a váró és
a kiegészítő helyiségek saját költségén való takarításáról, és a textíliák mosatásáról.
A rezsiköltségeket a felek minden évben felülvizsgálják, és indokolt esetben
módosítják.
10./
A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a praxishoz tartozó telefonvonalat és
hívószámát saját maga biztosítja és a betegek számára nyilvánosságra hozza.
Amennyiben a praxis más telephelyre költözik, úgy a telefonvonal és a telefonszám új
telephelyre átvihető.
11./
Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az OEP-pel a Vállalkozó közvetlenül
finanszírozási szerződést kössön.
Az Önkormányzat a Vállalkozónak a feladatellátásáért külön önkormányzati
támogatást nem fizet.
12./
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a házi gyermekorvosi tevékenységének
végzéséhez felelősségbiztosítási szerződést kell kötnie. A biztosítási kötvény egy
példányát Vállalkozó Önkormányzat rendelkezésére bocsátja. A háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000 (II.25.) EüM rendelet 8. § (1)
bekezdése szerint a háziorvosi tevékenység minőségbiztosítása Dr. Balogh Andrea
feladata, aki a minőségbiztosítási tanúsítványt vagy az azzal egyenértékű okirat egy
példányát Önkormányzat rendelkezésére bocsátja.
Vállalkozó az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal feladatait ellátó
szakigazgatási szerv által vezetett nyilvántartásba vételéről, a nyilvántartási idő
meghosszabbításáról szóló határozat egy példányát legkésőbb a nyilvántartási idő
lejártának napján az Önkormányzat részére köteles átadni.
13./
Az Önkormányzat a Vállalkozó számára az orvosi rendelőt és kiegészítő helyiségeit
térítésmentesen adja használatba. A Vállalkozó az átengedett orvosi rendelőt, és
kiegészítő helyiségeket kizárólag a megállapodásban leírt feladatokra használhatja.
Bérbeadása, albérletbe adási vagy más célra hasznosítási jogot ezen megállapodás
alapján nem szerez. A szerződő felek a rendelőt egymás számára tiszta kifestett
állapotban kötelesek átadni.
Az
egészségügyi
szolgáltatások
nyújtásához
szükséges
szakmai
minimumfeltételekről szóló 60/2003 (X.20.) ESzCsM rendeletben foglalt feltételeket a
Vállalkozónak kell teljesítenie.
Vállalkozó a vállalkozói tevékenység megszűnése esetén az Önkormányzattól átvett
berendezési és felszerelési tárgyakat hiánytalanul köteles visszaszolgáltatni.
14./
A szerződés felmondása mindkét fél részéről hat hónapos felmondási határidővel
történhet. A szerződést csak írásbeli közléssel lehet felmondani. Írásbeli közlésnek a
tértivevényes postai küldemény minősül. A szerződés rendkívüli, azonnali hatályú
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felmondásának van helye bármely fél súlyos szerződésszegése esetén. Ilyen esetnek
minősül különösen, ha az orvos figyelmeztetés ellenére nem tartja be a rendelési időt,
súlyos etikai vétséget követ el, vagy működési engedélyét visszavonják.

15./
Az Önkormányzat joga, hogy szakmai hiányosság esetén a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
szakfelügyelő főorvosa felé jelezzen, illetve etikai ügyben az illetékes Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Járási Népegészségügyi
Intézete állásfoglalását kérje.
16./
Ezen szerződést a felek 10 évre kötik.
17./
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori egészségügyi és
társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései
az irányadóak.
Amennyiben a vitás kérdéseket nem sikerül a feleknek tárgyalásos úton rendezni
úgy a jogviták elbírálására a felek közösen és kölcsönösen a Hajdúszoboszlói
Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
Ezen szerződést, mely 7 példányban készült és amelyből 2 példány Önkormányzatot,
5 példány Vállalkozót illeti - a felek – a Magyar Orvosi Kamara Hajdú-Bihar megyei
Területi Szervének véleményezését, és Nádudvar Város Önkormányzata Képviselőtestülete /2014. (
) önkormányzati számú jóváhagyó határozatát követően -, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag
aláírják.
Nádudvar, 2014. március .

_________________________
Beke Imre
polgármester
Önkormányzat

________________________________
Dr. Balogh Andrea
Arkangyalkák Kft. képviseletében
Vállalkozó

Ellenjegyezte:

____________________
Vincze András
jegyző
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1.sz. melléklet
A II.sz. házi gyermekorvosi körzet háziorvosa és a Nádudvar városi Önkormányzat
között kötött megállapodás 2.sz. módosítása
Mely létrejött egyrészről: Nádudvar Város Önkormányzata (4181 Nádudvar, Fő út
119. képviseletében Beke Imre polgármester), mint Önkormányzat,
Másrészről: Arkanygyalkák Kft. (4181 Nádudvar, Fő út 136. szám) képviseletében
Dr. Balogh Andrea), mint Vállalkozó között alulírott helyen és napon.
A Vállalkozó vállalja a rendelő működtetéséhez szükséges rezsiköltségek
fizetését (rendelő, váró takarítása, illetve a Önkormányzat által kiszámlázott
arányos fűtés, világítási költségeket)
A rezsi költségeket a képviselőtestület döntése értelmében kell megtéríteni. A
rezsi fizetését számla ellenében fizeti a Vállalkozó a számlán szereplő
határidőre.
Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a Ptk. 301/A. §-ban meghatározott
késedelmi kamatot köteles megfizetni Önkormányzat részére.
A textíliák mosatásáról és a veszélyes hulladék elszállításával kapcsolatos
teendőkről a Vállalkozó gondoskodik.
A Képviselőtestület 110/2011. (VIII.01.) Ök.sz. határozata értelmében a feladatot
ellátó házi gyermekorvos a következő rezsiköltséget köteles fizetni havonta a
Nádudvari Polgármesteri Hivatal által kibocsájtott számla alapján:
rezsiköltség
(víz, csatorna
szolgáltatás,
gáz,
elektromos
energia,
szemétszállítás) a használt helyiségek után a megoszlási viszonyszám 0,8
szorzóval korrigálva az összes alapterület után járó összfogyasztás 14%-a.
Nádudvar, 2014. március

____________________
Beke Imre
polgármester

.

________________________________
Dr. Balogh Andrea
Arkangyalkák Kft. képviselője
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2.sz. melléklet
Dr. Balogh Andrea házi gyermekorvosi körzetének meghatározása
Angyalházi sor
Arany János utca
Bán Tibor utca
Bárány utca
Bartók Béla utca
Béke utca
Bercsényi utca
Bocskai utca

Kölcsey utca
Kösely utca
Kösélyszeg tanya
Ladányi utca
Lázár Gyula utca
Mártírok utca
Marx Károly utca
Mihályhalma
tanya
Mikes Kelemen utca

Bojár - Hollós
tanya
Csemete utca
Csukás utca
Csukástemető
Deák Ferenc utca
Déli sor
Dembrovszky
tanya
Dobó utca

Mónus Illés utca
Nyárzug tanya
Nyerges utca
Nyíl utca
Petőfi Sándor utca
Rákóczi Ferenc
utca
Ságvári Endre
utca
Schönhercz Zoltán
utca
Szamos utca
Széchenyi utca
Szikoldal utca
Vay Miklós utca
Vas utca
Vas Gereben utca
Vendég utca
Vendég köz
Kövy Sándor utca

Dohány utca
Emőd sor
Fő utca
Tisza utca
Garai utca
Gutenberg utca
Hajó utca
Petri-Derzs utca
Hattyú utca
Hortobágy utca
Jókai utca
Kiss János alt.
utca

3. melléklet
Működési engedély
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4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Az 1848/49-es szabadságharc és forradalom nádudvari
emlékművének elkészítése végett benyújtandó pályázat elfogadása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett az 1848/49-es szabadságharc és
forradalom nádudvari emlékművének elkészítése végett benyújtandó pályázat
elfogadására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Elmondta, hogy a Lenkey huszárok emlékműve áthelyezésre fog kerülni, de még
keresik neki a megfelelő helyet. Győrfi Lajos szobrászművész elmondta, hogy óriási
jelentkezés van erre a pályázatra, de bízunk benne, hátha sikerül elnyerni.
Vincze András jegyző, elmondta, hogy 100 millió forint a rendelkezésre álló keret,
ebből 5 millió forint maximum az igényelhető támogatási összeg. A költségvetésnek
maximum 70 %-a, amire pályázni lehet és 30 %-os önerő kell hozzá.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben foglaltakat az alábbi határozati javaslattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Kulturális Alap
Vizuális Művészetek Kollégiuma által települési önkormányzatok számára kiírt
pályázatra, melynek altéma kódszáma: 3974/260 köztéri munkák (szobor,
szoborcsoport, térinstalláció) megvalósítása érdekében pályázatot nyújt be.
A pályázat révén megvalósítani tervezett köztéri munka költsége bruttó 7.200.000 Ft
azaz hétmillió kettőszázezer forint.
A köztéri munka megvalósításához szükséges 30 %-nyi azaz bruttó 2.160.000 Ft
(kettőmillió egyszázhatvanezer forint) önerőt a Képviselő-testület az önkormányzat és
intézményei 2014. évi költségvetése pályázati pénzalap sora terhére biztosítja.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert a pályázatot Nemzeti Kulturális
Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma részére a Nádudvari Településfejlesztési és
Városgazdálkodási Kft. útján nyújtsa be.
Határidő:
Felelős:

2014. március 17.
Beke Imre polgármester
Ludman Lajos ügyvezető

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
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A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Önkormányzati számu határozata:

37/2014.

(III.13.

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Kulturális Alap
Vizuális Művészetek Kollégiuma által települési önkormányzatok számára kiírt
pályázatra, melynek altéma kódszáma: 3974/260 köztéri munkák (szobor,
szoborcsoport, térinstalláció) megvalósítása érdekében pályázatot nyújt be.
A pályázat révén megvalósítani tervezett köztéri munka költsége bruttó 7.200.000 Ft
azaz hétmillió kettőszázezer forint.
A köztéri munka megvalósításához szükséges 30 %-nyi azaz bruttó 2.160.000 Ft
(kettőmillió egyszázhatvanezer forint) önerőt a Képviselő-testület az önkormányzat és
intézményei 2014. évi költségvetése pályázati pénzalap sora terhére biztosítja.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert a pályázatot Nemzeti Kulturális
Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma részére a Nádudvari Településfejlesztési és
Városgazdálkodási Kft. útján nyújtsa be.
Határidő:
Felelős:

2014. március 17.
Beke Imre polgármester
Ludman Lajos ügyvezető

5./ napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A civil szervezetek működésének 2014. évi támogatása.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a civil szervezetek működésének 2014.
évi támogatására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kovács Zsolt képviselő, az előterjesztésben rosszul szerepel a Nádudvari Fiatalok
és Ifjúsági Egyesület, kéri javítani az alábbiak szerint:
Nádudvari Fiatalok az Ifjúságért, Fejlődésért Egyesület
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy Kovács Zsolt
képviselő módosító javaslatát – mely szerint a Nádudvari Fiatalok és Ifjúsági
Egyesületet kéri javítani a Nádudvari Fiatalok az Ifjúságért, Fejlődésért Egyesületre az alábbi határozati javaslattal fogadják el:
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Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklet 1.5.sz.
sora alapján a civil szervezetek támogatására jóváhagyott 8.000 eFt-ot az alábbi
részletezésben fogadja el:

Civil szervezet
Nádudvari Sportegyesület
Polgárőrség
Közgyűjteményi Alapítvány
Sakk Egyesület
Nádudvar AKARAT Sportkör
Kék Nefelejcs Citerazenekar
Liszt Ferenc Alapítvány
Oktatási-Kulturális-Sportbizottság
alapja
Diáksport Egyesület
Nádudvar Művelődéséért és
Sportjáért Alapítvány
H-B. megyei katasztrófavédelem

Adatok ezer Ft-ban
Támogatás
i összeg
1 650
1 000
390
600
1 900
120
400
510
300
500
330

Nádudvari Fiatalok az Ifjúságért,
Fejlődésért Egyesület
100
200
8 000

Edit Fitnessz Egyesület
Összesen:

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges dokumentumok
bekérését követően a támogatási szerződéseket kösse meg a civil szervezetekkel.
Határidő: 2014. április 15.
Felelős: Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot a Kovács Zsolt képviselő módosító
javaslatával együtt – mely szerint a Nádudvari Fiatalok és Ifjúsági Egyesületet kéri
javítani a Nádudvari Fiatalok az Ifjúságért, Fejlődésért Egyesületre - 8 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2014. (III.13.)
önkormányzati számu határozata:
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Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklet 1.5.sz.
sora alapján a civil szervezetek támogatására jóváhagyott 8.000 eFt-ot az alábbi
részletezésben fogadja el:

Civil szervezet
Nádudvari Sportegyesület
Polgárőrség
Közgyűjteményi Alapítvány
Sakk Egyesület
Nádudvar AKARAT Sportkör
Kék Nefelejcs Citerazenekar
Liszt Ferenc Alapítvány
Oktatási-Kulturális-Sportbizottság
alapja
Diáksport Egyesület
Nádudvar Művelődéséért és
Sportjáért Alapítvány
H-B. megyei katasztrófavédelem

Adatok ezer Ft-ban
Támogatás
i összeg
1 650
1 000
390
600
1 900
120
400
510
300
500
330

Nádudvari Fiatalok az Ifjúságért,
Fejlődésért Egyesület
100
200
8 000

Edit Fitnessz Egyesület
Összesen:

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges dokumentumok
bekérését követően a támogatási szerződéseket kösse meg a civil szervezetekkel.
Határidő: 2014. április 15.
Felelős: Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
Beke Imre polgármester, mivel több napirend és hozzászólás nem volt az ülést 8,00
órakor berekesztette.
Kmft.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző
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Ludmanné Papp Ilona
Réz Szilárd
jegyzőkönyv-hitelesítők

NÁDUDVAR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2014. március 13-ai rendkívüli ülésének
jegyzőkönyve

Tartalmazza:

-

a 33/2014. (III.13.) önkormányzati számú határozatot, a
szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról,
a 34/2014. (III.13.) önkormányzati számú határozatot, Suzuki
Samurai mezőőri autó eladásáról,
a 35/2014.(III.13.) önkormányzati számú határozatot, dr. Balogh
Andrea gyermek háziorvos működési engedélyének módosításáról,
a 36/2014. (III.13.) önkormányzati számú határozatot, az
1848/49- es emlékmű pályázat benyújtásáról,
a 37/2014. (III.13.) önkormányzati számú határozatot, a
civilszervezetek támogatásának felosztásáról,
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