JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2014. április 23-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,
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:
Kovács Zsolt,
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 Ludmanné Papp Ilona és Réz Szilárd
képviselőkre, melyet a testület 7 igen szavazattal elfogadott.
Ezt követően javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a meghívóban közölt napirendi
pontokat egészítsék ki az egyebekkel, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal
elfogadott , és az elfogadott kiegészítéssel együtt a napirendet 7 igen szavazattal
alábbiak szerint tárgyalja:
1./ Előterjesztés közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések
támogatására.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
2./ Előterjesztés a Kövy Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
átszervezésének véleményezésére .

Előterjesztő: Beke Imre polgármester
3./ Egyebek

-21./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Előterjesztés közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések
támogatására.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a közbiztonság növelését szolgáló
önkormányzati fejlesztések támogatására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Több ízben is volt téma a térfigyelő kamerák elhelyezéséről szóló előterjesztés a képviselőtestület előtt, többször át is beszélték, hogy nagyon fontos lenne, ha a problémás
helyeken fel lehetne szerelni a térfigyelő kamerákat. Többször adtunk be pályázatot, de
sajnos egyszer sem nyertünk. Szerinte komoly visszatartó erő lenne, arról nem is
beszélve, hogy vissza is nézhető.
Ludman Lajos TVG kft. ügyvezetője, elmondta, hogy a térfigyelő kamerák telepítésére
két ajánlat érkezett. Az egyik a T-Systems Magyarország Zrt., a másik a Bihari
Vállalkozástól. A helyszíneket már kijelölték a rendőrséggel, a polgárőrséggel együtt. A
mellékelt térképen szerepelnek a telepíteni kívánt kamerák helye, a régihez képest ki van
egészítve az I. tó környékével és az uj fejlesztési részekkel.
A T-Systems Kft. ajánlata 86 millió ft-ról szól, ami tegnap este érkezett meg.
Nem tudják mire gondoltak, milyen számításokat végeztek, hogy ilyen drága az
ajánlatuk.
Ezzel szemben a Bihari Vállalkozás 29 milliós ajánlatott tett. Püspökladányban is ők
telepítették a kamerákat. Az áraikat mindig frissítik, a tavalyi árhoz képest most annyival
több, hogy finomabb és több kamerákat telepítenek. 35 db. kamera lesz elhelyezve. A
piacon már van 8 db. kamera felhelyezve, ez át lesz integrálva a fejlesztési keretbe.
A T-Systems ajánlata profi, de ennyi pénzt senki nem fog fizetni.
Nincs felső korlát a pályázatnál, se műszaki paramétereket nem kérnek a BM. rendelet
szerint. Tavaly 20-30 milliós volt a pályázati támogatás, de most nincs meghatározva ez
sem.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Bihari Vállalkozás pályázatát támogassák.
Beke Imre polgármester, kérdésként vetette, fel, hogy ez a pályázat 100 %-os
támogatottságú –e és a járulékos költségek is benne vannak?
Ludman Lajos TVG Kft. ügyvezetője, ez az eljárás közbeszerzés köteles, építési
beruházás, itt egyszeri eljárási költség van. ez a pályázat 100 %-os támogatottságú.
Lehet csökkenteni a támogatás összegét, de akkor a műszaki tartalmat is csökkenteni
kell.
Beke Imre polgármester, mennyi a költsége ennek a beruházásnak?
Ludman Lajos TVG Kft. ügyvezetője, a T-Systems nettó 86.394.300 ,- ft a Bihari
Vállalkozás Kft. Debrecen ajánlata nettó 23.391.950,- ft, bruttó 29.707.776,- ft..
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a Bihari
Vállalkozás Kft. Debrecen, nettó 23.391.950,- ft, bruttó 29.707.776,- ft –ról szóló
ajánlatát fogadják el .

-3Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő
A képviselő-testület a Bihari Vállalkozás Kft. Debrecen, nettó 23.391.950,- ft, bruttó
29.707.776,- ft-ról szóló ajánlatát 7 igen szavazattal elfogadta.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az előterjesztésben
foglalt határozati javaslatot a fent elfogadott összeggel kiegészítve az alábbiak szerint
fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Belügyminiszter 28/2014. (IV.01.)
BM. rendelete alapján a közbiztonsági növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések
támogatására támogatási igényt nyújt be.
A fejlesztés költségei és forrásai
A fejlesztés támogatással érintett összköltsége: bruttó 29.707.776,- ft
Fejlesztés költsége
29.707.776,-

Támogatás
29.707.776,-

Saját erő
0,-

A projekt megvalósításához szükséges a projektben nem elszámolható előkészítő és
kiegészítő szolgáltatások:
Műszaki ellenőrzés
Közbeszerzés
lebonyolítás
Összesen:

635 000 Ft
635 000 Ft
1 270 000 Ft

A képviselő-testület a fejlesztéshez szükséges önerőt illetve a kiegészítő szolgáltatások
költségét 2014-es költségvetése általános tartaléka terhére biztosítja.
A Képviselő-testület nyertes pályázat esetén a fejlesztést megvalósítja.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok
megtételére és a pályázat benyújtására a Nádudvari Településfejlesztési és
Városgazdálkodási Kft. útján.
Határidő:
Felelős:

2014. április 24.
Beke Imre polgármester
Ludman Lajos ügyvezető

.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő
A képviselő-testület az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot a fent elfogadott
összeggel kiegészítve 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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Nádudvar
Város Önkormányzat
Önkormányzati számu határozata:

Képviselő-testületének

49/2014.

(IV.23.)

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Belügyminiszter 28/2014. (IV.01.)
BM. rendelete alapján a közbiztonsági növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések
támogatására támogatási igényt nyújt be.

A fejlesztés költségei és forrásai
A fejlesztés támogatással érintett összköltsége: bruttó 29.707.776,- ft
Fejlesztés költsége
29.707.776,-

Támogatás
29.707.776,-

Saját erő
0,-

A projekt megvalósításához szükséges a projektben nem elszámolható előkészítő és
kiegészítő szolgáltatások:
Műszaki ellenőrzés
Közbeszerzés
lebonyolítás
Összesen:

635 000 Ft
635 000 Ft
1 270 000 Ft

A képviselő-testület a fejlesztéshez szükséges önerőt illetve a kiegészítő szolgáltatások
költségét 2014-es költségvetése általános tartaléka terhére biztosítja.
A Képviselő-testület nyertes pályázat esetén a fejlesztést megvalósítja.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok
megtételére és a pályázat benyújtására a Nádudvari Településfejlesztési és
Városgazdálkodási Kft. útján.
Határidő:
Felelős:

2014. április 24.
Beke Imre polgármester
Ludman Lajos ügyvezető

2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésének
véleményezése
Előterjesztő:
Beke Imre polgármester
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Művészeti Iskola átszervezésének véleményezésére, melynek írásos anyaga a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Boros Lajosné képviselő , elmondta, hogy azért van szükség az
alapító okirat
módosítására, mivel tanuló szobai foglalkozásokat kívánnak beindítani, mivel a szülők ezt
igénylik. Emiatt van szükség a fenntartóval való egyeztetésre is.
Csendes Ferenc képviselő, kérdésként vetette fel, hogy mi az a tanulószoba?
Boros Lajosné képviselő, 7. – 8. osztályos tanulók igénylik a tanulószobát. 16 óráig
kötelező bent lenni, de ezt követően, ha van igény a tanulásra, akkor kell a tanulószoba.
Ezt az állam finanszírozza.
Réz Szilárd alpolgármester, négy óra utáni foglalkozásról van szó?
Boros Lajosné képviselő, igen négy óra után van a tanulószoba.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az előterjesztésben
foglaltakat az alábbiak szerint fogadják el.
Nádudvar Város Képviselő-testülete a Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
átszervezésével egyetért.
Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület véleményéről írásban értesítse a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hajdúszoboszlói Tankerületét.
Határidő:
Felelős:

2014. április 30.
Beke Imre polgármester

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő
A képviselő-testület az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot 7 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar
Város Önkormányzat
Önkormányzati számu határozata:

Képviselő-testületének

50/2014.

(IV.23.)

Nádudvar Város Képviselő-testülete a Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
átszervezésével egyetért.
Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület véleményéről írásban értesítse a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hajdúszoboszlói Tankerületét.
Határidő:
Felelős:

2014. április 30.
Beke Imre polgármester

-63./ Egyebek:
1./
Beke Imre polgármester, tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy írásbeli kérelem
érkezett Gál Ilona tanítónő részéről, mely szerint 8 tanítványa országos matematikai
versenyen szeretnének részt venni , de sajnos a szülők az utazási költséget nem tudják
fedezni, ami közel 50.000,- ft.
A Klebersberg Intézet nem támogatja őket. Kérte a képviselő-testület anyagi segítségét,
hogy ezek a tehetséges nádudvari gyerekek a matematika versenyen részt tudjanak
venni. Írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Korcsmáros Sándor képviselő, régen is voltak országos versenyek, de akkor a megye
támogatta a diákokat, hiszen nemcsak Nádudvart képviselték, hanem az egész megyét
is.
Juhász Sándor képviselő, hamarabb került volna ide ez a kérelem , akkor az alapítvány
is tudta volna ennyivel támogatni, de szerinte még igy is megoldható
Beke Imre polgármester, nem nagy összeg ez, igy az önkormányzat is tudja támogatni a
tartalékalap terhére.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az alábbi határozatot fogadják el:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ugy döntött, hogy a Kövy Sándor
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóit (8 fő) a Vakond Vágta Országos
Matematika Csapatversenyen történő részvételüket , az utazási költséget 50.000,-ft- al
támogatja a tartalékalap terhére.
Utasítja Beke Imre polgármestert, hogy az összeg átutalásáról a közgazdasági és pénzügyi
irodán keresztül gondoskodjék.
Határidő: azonnal.
Felelős: Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Nádudvar
Város Önkormányzat
Önkormányzati számu határozata:

Képviselő-testületének

51/2014.

(IV.23.)

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ugy döntött, hogy a Kövy Sándor
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóit (8 fő) a Vakond Vágta Országos
Matematika Csapatversenyen történő részvételüket , az utazási költséget 50.000,-ft- al
támogatja a tartalékalap terhére.
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irodán keresztül gondoskodjék.
Határidő: azonnal.
Felelős: Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető

Vincze András jegyző, tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy 2014. április 29-én
(kedden) 14 órától testületi ülés lesz, de előtte még bizottsági üléseket kell tartani.

Beke Imre polgármester, mivel több napirend és hozzászólás nem volt az ülés 8,00 órakor
berekesztette.

Kmft

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

Ludmanné Papp Ilona
Réz Szilárd
jegyzőkönyv-hitelesítő

NÁDUDVAR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2014. április 23-ai ülésnek
jegyzőkönyve

Tartalmazza:
-

a 49/2014. (IV.23.)önkormányzati számú határozatot, térfigyelő kamera
elhelyezéséhez szükséges pályázat benyújtásáról,
az 50/2014. (IV.23.) önkormányzati számú
határozatot, Kövy Sándor
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésének véleményezéséről,
az 51/2014. (IV.23.) önkormányzati számú
határozatot,
Kövy Sándor
Általános és Alapfokú Művészeti iskola támogatásáról,

