JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2014. április 03-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri
Hivatalban a Városi Önkormányzat képviselő-testületének
rendkívüli ülése alkalmából.
Jelen vannak:

Beke Imre polgármester
Boros Lajosné,
Juhász Sándor,
Korcsmáros Sándor,
Kovács Zsolt,
Ludmanné Papp Ilona,
Réz Szilárd képviselők
Vincze András jegyző,
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,
Kovács Lászlóné irodavezető,
Ludman Lajos TVG Kft. ügyvezetője,
Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,

Távolmaradását bejelentette:
Ifj.Csendes Ferenc,
Rásó Tibor képviselők
Beke Imre polgármester, köszönti a megjelent képviselőket, vendégeket.
Megállapította, hogy 7 fő képviselő jelen van, így a testület határozatképes,
az ülést megnyitja.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő
Előterjesztést tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre Boros Lajosné és Korcsmáros Sándor
képviselőkre, melyet a testület 7 igen szavazattal elfogadott.
Ezt követően előterjesztést tett a meghívóban közölt napirendi pontokra, melyet a
képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott és az alábbiak szerint tárgyalja:
1./ Előterjesztés az ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-00023. jelű „Nádudvari Napfény
Óvoda bővítése és rekonstrukciója” című projekt pótmunkák anyagi fedezetére.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
2./Előterjesztés a 2014. évi városnapi rendezvények időpontjának meghatározására
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
3./ Különfélék

-21./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Előterjesztés az ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-00023. jelű „Nádudvari Napfény
Óvoda bővítése és rekonstrukciója” című projekt pótmunkák anyagi fedezetére.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett az ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-00023. jelű
„Nádudvari Napfény Óvoda bővítése és rekonstrukciója” című projekt pótmunkák
anyagi fedezetére, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Elmondta, hogy már folyamatban van az óvoda rekonstrukciója, de még szükségessé
vált egy-egy pótmunka elvégzése, hogy biztonságos és a jogszabályi feltételeknek is
megfelelően tudjon működni. Csak a legszükségesebb pótmunkákat végzik el a
használhatóságot figyelembe véve, mint pld. a - konyha átalakítása is szükséges,
mivel az ÁNTSZ előírásainak most nem felel meg. Ezt figyelembe kell venni.
Juhász Sándor képviselő, miből lesz a fedezet, és hogy jön ki a 17 millió forint?
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Juhász Sándor képviselő Urnak elmondta,
hogy a KEOP-os pályázatunk , ami hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztés
eszközbeszerzésére vonatkozott , tartalék listára került. Erre a beruházásra 34 millió
forint volt a költségvetésbe betervezve, mint önerő. Ez fogja fedezni az óvoda
pótmunkáinak költségét.
Juhász Sándor képviselő, megkérdezte, hogy mit jelent az, hogy tartalék listára
került a pályázat?
Ludman Lajos TVG Kft. ügyvezetője, elmondta, hogy elfogyott a pénz, és a tartalék
listára került a pályázatunk. Ha felszabadul forrás, vagy átcsoportosítás lesz, vagy
valaki visszalép, akkor ismét előveszik a pályázatunkat. Rövid időn belül erre
biztosan nem lesz példa. 60-90 nap áll rendelkezésre, hogy támogatási szerződést
kössenek, ha valaki nem köti meg, ott szabadulhat fel pénz. Ez a pályázat Nádudvar
Hajdúszoboszló és Kaba települések hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése
eszköz beszerzésekkel című KEOP-1.1.1/C/2013 számú pályázatról szólt.
Hajdúszoboszló anyagiakkal nem támogatta az eszközfejlesztést.
Vincze András jegyző, a hulladékgazdálkodási rendszer eszközbeszerzésre
benyújtott pályázat támogatási intenzitása 94 %-os.
Ludman Lajos TVG Kft. ügyvezetője, az önkormányzat 84 %-al számolt.
Beke Imre polgármester, ha mégis nyerünk a eszközfejlesztésre benyújtott
pályázaton, akkor ott van még a EU-önerő alap is.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az előterjesztésben foglalt határozati
javaslatot az alábbiak szerint fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy az ÉAOP4.1.1/A-11-2012-0023. jelű „Nádudvari Napfény Óvoda bővítése és rekonstrukciója”
című projekt kivitelezése során az alábbi felmerülő pótmunkák az alábbiak:

-3- padlóburkolat-cserék a csoportszobákban és öltözőkben,
- közlekedők burkolása a mozgáskorlátozott közlekedés miatt,
- belső ajtók felújítása,
- zuhanyzók kialakítása,
- konyha átalakítás az ÁNTSZ előírásainak megfelelően,
- külső homlokzati színezés,
- parkoló építés.
A pótmunkák kivitelezési költsége: 17.000.000.- Ft + ÁFA, amelyet a projekt
kivitelezésével megbízott NÁDÉP Kft. végez el. A pótmunkák költségét az
önkormányzat felhalmozási kiadásainak belső átcsoportosításából felszabaduló
szabad keret terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a kivitelezési vállalkozási szerződés módosítását
kezdeményezze, a kivitelezés végső határideje változatlanul hagyásával, amely
2014. május 30.
Felkéri a Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy az önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 5/2014. (II.28.) önkormányzati számú rendeletbe a kivitelezés
többletköltségét a következő rendelet-módosításkor építse be.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Beke Imre polgármester
Vincze András jegyző
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testülete 47/2014. (IV.03.)
Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy az ÉAOP4.1.1/A-11-2012-0023. jelű „Nádudvari Napfény Óvoda bővítése és rekonstrukciója”
című projekt kivitelezése során az alábbi felmerülő pótmunkák az alábbiak:
- padlóburkolat-cserék a csoportszobákban és öltözőkben,
- közlekedők burkolása a mozgáskorlátozott közlekedés miatt,
- belső ajtók felújítása,
- zuhanyzók kialakítása,
- konyha átalakítás az ÁNTSZ előírásainak megfelelően,
- külső homlokzati színezés,
- parkoló építés.

-4A pótmunkák kivitelezési költsége: 17.000.000.- Ft + ÁFA, amelyet a projekt
kivitelezésével megbízott NÁDÉP Kft. végez el. A pótmunkák költségét az
önkormányzat felhalmozási kiadásainak belső átcsoportosításából felszabaduló
szabad keret terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a kivitelezési vállalkozási szerződés módosítását
kezdeményezze, a kivitelezés végső határideje változatlanul hagyásával, amely
2014. május 30.
Felkéri a Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy az önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 5/2014. (II.28.) önkormányzati számú rendeletbe a kivitelezés
többletköltségét a következő rendelet-módosításkor építse be.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Beke Imre polgármester
Vincze András jegyző
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A 2014. évi városnapi rendezvények időpontjának meghatározása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a 2014. évi városnapi rendezvények
időpontjának meghatározására, melynek irásos anyaga jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot az alábbiak szerint fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi
rendezvények időpontjaként 2014. szeptember 20. napját határozza meg.

városnapi

Felkéri a Képviselő-testület a rendezvény szervezésével, előkészítésével kapcsolatos
teendők koordinálására Boros Lajosnét az Oktatási, Kulturális, Sport és
Idegenforgalmi Bizottság elnökét és Tóthné Budaházi Juditot az Ady Endre
Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgatóját.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Beke Imre polgármester

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
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Önkormányzati számu határozata:

48/2014. (IV.03.)

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi
rendezvények időpontjaként 2014. szeptember 20. napját határozza meg.

városnapi

Felkéri a Képviselő-testület a rendezvény szervezésével, előkészítésével kapcsolatos
teendők koordinálására Boros Lajosnét az Oktatási, Kulturális, Sport és
Idegenforgalmi Bizottság elnökét és Tóthné Budaházi Juditot az Ady Endre
Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgatóját.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Beke Imre polgármester

Egyebek:
Kovács Zsolt képviselő, az uj városháza építésénél és annak
környezetrendezésénél fakivágás van tervbe véve. Reméli, hogy ez nem fog
megtörténni. Nem támogatja a fák kivágását.
Ludman Lajos TVG Kft. ügyvezetője, a környezetrendezési terv el van fogadva. Ezek
a fák útba vannak, ki kell vágni. Helyettük fiatal fák kerülnek ültetésre, ami
gyorsan fog nőni, igy árnyékot is ad.
Minden esetben kértek a fakivágásra engedélyt, tehát nem anélkül vágtak ki fákat.
Elmondta, hogy 8 évvel ezelőtt Nádudvar természeti értékéről készült egy tanulmány,
amiben a tuja a fenyő tájidegen volt. a fenyőkből párat javasolt meghagyni, de a tuját
nem. Jó lenne, ha a testület meghatározná, hogy mit csináljanak. A hivatal udvarán
lévő fenyőfák a terv szerint utba vannak. A szembe lévő tér szerinti tükörkép kerül
megépítésre itt az udvarban is. Ha a terv szerint fog megépülni ez a tér, akkor a régi
fenyőfákat fel kell nyírni, de alatta majd nem lehet ülni. Szerinte mindenképpen fiatal
fákat kell ültetni, ami gyorsan nő. Át kell ezt gondolni. Sárga sugaras irányú
térburkolat lesz, és a kerítés elbontásra kerül és a kapu is.
Beke Imre polgármester, át kell majd gondolni a fák kivágását. Egyébként biztos
szép lesz, hisz a hivatallal szemben lévő sugaras térburkolat és park már elkészült,
és a lakosságnak is tetszik.
A polgármester, mivel több napirend és hozzászólás nem volt az ülés 7,50 órakor
berekesztette.
Kmft.
Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

Boros Lajosné
Korcsmáros Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítők

NÁDUDVAR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2014. április 03-ai rendkívüli ülésének
jegyzőkönyve

Tartalmazza:

-

a 47/2014. (IV.03.) önkormányzati számú határozatot, az óvoda és
bölcsőde felújítás pótmunkáinak költéségéről,
a 48/2014. (IV.03.) önkormányzati számú határozatot, Nádudvar Város
Napja időpontjának meghatározásáról,

