JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2014. július 08-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,
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,
Kovács Lászlóné irodavezető,
Dr.Koroknai-Bokor Erzsébet irodavezető,
Varga Zsuzsanna
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 Kovács Zsolt 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 elfogadott és az alábbiak
szerint tárgyalja:

-21./ Nádudvar Város Önkormányzatának a 2014. évi költségvetéséről szóló
5/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
2./Előterjesztés önkormányzati rendkívüli támogatási igény benyújtására.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
3./Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének
módosítására.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzatának a 2014. évi költségvetéséről szóló
5/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város
Önkormányzatának a 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.28.)
önkormányzati rendeletének módosítása, melynek irásos anyaga a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, elmondta, hogy a 2014. évi
költségvetési rendelet elfogadása óta érkezett központi támogatások,
támogatásértékű bevételek, államháztartáson kívül kapott támogatások,
saját bevételekben történt változások miatt szükséges módosítani a
rendeletet.
Lezajlott a II. adósságkonszolidáció, amelyben 393.934 eFt törlesztési
támogatásban részesült az önkormányzat, melyből kifizettük a hitelt.
Csökkent a helyi adóbevétele az önkormányzatnak, várhatóan 94.747 eft-ot
kell visszafizetni az adóalanyoknak a 2013. évi iparűzési adóbevallások
kapcsán. A legnagyobb összegű adó visszafizetést kérő adóalany
bevallásának ellenőrzését a jegyző elrendelte, de előzetes vélemény alapján
bevallást helyesen adták be. szabályszerű.
Az eredetileg tervezett 450 MFt iparűzési adóbevételi előirányzatot 80 MFt-tal
kell csökkenteni, és a kieső adóbevételt a tartalékalap terhére, és 20 MFt-ot
pedig a dologi kiadások 7 %-os csökkentésével tervezünk kompenzálni.
Reméli, hogy a szeptemberi adóbefizetésnél kedvezőbben alakulnak a
bevételek.
Beke Imre polgármester,mivel kérdés, vélemény nem volt javasolta a
képviselő-testület tagjainak, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló 5/20134 (II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló rendelettervezetet fogadják el.
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A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
5/20134 (II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló rendelettervezetet 8 igen szavazattal elfogadta és azt rendeletté nyilvánitotta az
alábbiak szerint:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
5/20134 (II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
Nádudvar Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.
(II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
(1) A képviselő testületi döntések következtében a 2. §. (1) bekezdésében
megállapított
Kiadási főösszege:
Bevételi főösszege:
nő,

383.108 eFt-tal
383.108 eFt-tal

így a Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi
Módosított kiadási főösszegét:
Módosított bevételi főösszegét:

4.371.108 eFt-ban
4.291.611 eFt-ban

A hitelfelvétel összegét:
Módosított költségvetési kiadási előirányzatát:
Módosított költségvetési bevételi előirányzatát:
A kiadások és bevételek különbségét:
állapítja meg.

79.497 eFt-ban
3.371.764 eFt-ban
3.314.785 eFt-ban
56.979 eFt-ban

(2) A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

Működési bevételek:
Támogatások, támogatásértékű bevételek:
Felhalmozási és tőkejell. bevételek:
Támogatási kölcsönök visszatérülése,
értékpapírok értékesítése:
Pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről:
Finanszírozási bevétel:
jogcímenkénti bontásban.

509.456 eFt
2.777.947 eFt
15.000 eFt
1.000 eFt
11.382 eFt
1.056.323 eFt

(3) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
Személyi juttatások:
574.168 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok:
134.543 eFt
Dologi és egyéb folyó kiadások:
329.538 eFt
Ellátottak pénzbeli juttatásai:
170.630 eFt
Támogatásértékű működési kiadás:
115.130 eFt
Pénzeszközátadás műk.célra államházt.kívülre:
96.269 eFt
Felújítási, beruházási kiadások:
1.925.324 eFt
Támogatási kölcsönök nyújtása:
1.000 eFt
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:
3.799 eFt
Működési tartalék:
2.154 eFt
Pályázati pénzalap:
19.209 eFt
Finanszírozási kiadások:
999.344 eFt
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2. §
Az önkormányzat a módosítás utáni előirányzatát 1-22. mellékletek mutatják.
3.§
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő napon
hatályát veszti.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző
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Tárgy: Önkormányzati rendkívüli támogatási igény benyújtása.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett az
Önkormányzati rendkívüli
támogatási igény benyújtására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Az előző ciklusban már jelezték, hogy meg fog szűnni az ÖNHIKI, de lesz egy
másik keret, amire lehet majd pályázni az önkormányzatoknak. Most van erre
lehetőség, meg kell próbálni.
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, az előterjesztés szerint öt témát jelölt
meg vészhelyzetre, igy a
korábban megfizetett iparűzési adóból az
adózónak – túlfizetés miatt – tárgyévben
visszafizetendő összeg
94.747
eFt,
Viziközmű beruházáshoz kapcsolódó hitellel összefüggésben az
önkormányzatnál beváltott garancia- és kezességvállalás tárgyévi
Összege 7.078 eFt.
Közüzemi szolgáltatásokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettség.
A Debreceni Vízmű Zrt. koncessziós szerződés felmondását is beletette, ami .
316.042 eFt, az Élelmiszer-beszállítókhoz kapcsolódó fizetési
kötelezettségünk 11.903 eFt, valamint az iskolaműködtetés 78.232 eFt.
A viziközmü lakossági befizetésével kapcsolatban elmondta, hogy nem
emelkedett a befizetések száma, pedig ugy gondolták, ha elkezdődik a
munka, akkor a lakosság elkezdi a befizetést. Sajnos nem igy történt, pedig a
társulás felszólította az érintetteket.
A Debreceni Vizmü Zrt. koncessziós szerződés-felmondásából eredő összeget
is beirta, bár gondolja, hogy nem fogják megadni, de mindenképpen jelzéssel
kell lenni a minisztérium felé, hogy ilyen jellegű problémánk van. Nem tudni,
hogy milyen lesz a reakció.
Igy a támogatási igényünk összesen 508.002 eFt, ami igen nagy szám, de
bízik benne, hogy valamennyit sikerül megkapni. Ezt a minisztérium felé
jelezni szükséges, de mielőtt felkerül, még a Kincstár átnézi, és azt követően
lehet felterjeszteni.
A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az
államháztartásért felelős miniszter együttes döntése szükséges.
Csendes Ferenc képviselő, nem érti, hogy a viziközmünél miért várják a
lakossági befizetést, amikor meg volt írva az újságba, a polgármesteri
tájékoztatóba, hogy 90 %-on felüli a szennyvíz beruházás támogatottsága.
Tul van finanszírozva. Az emberek tudják ezt, ezért nem fizetnek.
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lakosság a szennyvíz finanszírozásáról. Egyik oldalról jó, a másik oldalról
nem.
Meg kell találni a módját, hogyan fizessék be a rájuk eső összeget. Jó lenne,
ha befizetnék.
Juhász Sándor képviselő, akkor mindenki azt csinál amit akar? Akik eddig
befizettek, azok jogosan háborognak, míg a másik nem fizet, mert
túlfinanszírozott. Akkor mi a megoldás?
Beke Imre polgármester, vissza fognak erre térni, meg kell találni a módját a
befizetésnek.
A Debreceni Vizmü Zrt. koncessziós szerződés felmondásával kapcsolatban,
ami .316.042 eFt ügyvédhez fordultak. Dr. Szabó ügyvédi irodához, a
későbbiekben fog erről tájékoztatást adni.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot az alábbiak szerint fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország
2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4.
melléklete, valamint a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott
támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014.
(I. 31.) BM rendelet alapján támogatási igényt nyújt be rendkívüli
önkormányzati támogatásra.
Az önkormányzat működőképessége megőrzése érdekében a támogatási
igény: 508.002 eFt.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jogszabálynak megfelelő
formában, a szükséges mellékletek becsatolásával nyújtsa be a Magyar
Államkincstár Hajdú-Bihar megyei Igazgatósága részére.
Határidő: azonnal
Felelős:
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:
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(VII.08.) Önkormányzati számú határozata:

89/2014.

Nádudvar
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.
törvény 4. melléklete, valamint a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott
támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014.
(I. 31.) BM rendelet alapján támogatási igényt nyújt be rendkívüli
önkormányzati támogatásra.
Az
önkormányzat
működőképessége
támogatási igény: 508.002 eFt.

megőrzése

érdekében

a

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jogszabálynak megfelelő
formában, a szükséges mellékletek becsatolásával nyújtsa be a Magyar
Államkincstár Hajdú-Bihar megyei Igazgatósága részére.
Határidő: azonnal
Felelős:
Beke Imre polgármester
3./ napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve
módosításának elfogadása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett Nádudvar Város Önkormányzat
2014. évi közbeszerzési terve módosításának elfogadására, melynek írásos
anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Vincze András jegyző, elmondta, hogy a napfény óvoda bővítési és
rekonstrukciós kivitelezési munkáihoz kapcsolódó kiegészítő kivitelezési
munkák elvégzésére vonatkozó közbeszerzés, illetve a tervezett napelemes
rendszerek kiépítésére benyújtandó pályázat benyújtásához feltételes
közbeszerzési eljárást kellett kiírni, ezért szükséges a közbeszerzési tervet
módosítani.
Egyben tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a jövő héten ismét lesz
egy rendkívüli képviselő-testületi ülés, mert a pályázat beadási határideje
július 21-e.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot az alábbiak szerint fogadják el:

- 45 Nádudvar Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
sz. törvény 33. § (3) bekezdése alapján a 2014. évi közbeszerzési terve
módosítását elfogadja. A tervben foglalt eljárásokat az említett törvény és az
önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata alapján kell lefolytatni.
Amennyiben a körülmények és a lehetőségek változnak, hogy új eljárást kell
kezdeményezni, akkor év közben szükségessé válik a terv módosítása.
Felelős: Beke Imre polgármester
Határidő: folyamatos
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Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének
(VII.08.) Önkormányzati számu határozata:

90/2014.

Nádudvar Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
sz. törvény 33. § (3) bekezdése alapján a 2014. évi közbeszerzési terve
módosítását elfogadja. A tervben foglalt eljárásokat az említett törvény és az
önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata alapján kell lefolytatni.
Amennyiben a körülmények és a lehetőségek változnak, hogy új eljárást kell
kezdeményezni, akkor év közben szükségessé válik a terv módosítása.
Felelős: Beke Imre polgármester
Határidő: folyamatos
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Beke Imre polgármester mivel több napirend és hozzászólást nem volt az
ülést 7,50 órakor berekesztette.

Kmft.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

Kovács Zsolt
Réz Szilárd
jegyzőkönyv-hitelesítők

NÁDUDVAR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2014. július 08-ai ülésének
jegyzőkönyve

Tartalmazza:
-

a 17/2014. (VII.08.) önkormányzati számú rendeletet, a 2014. évi
költségvetési rendelet módosításáról

-

a 89/2014. (VII.08.) önkormányzati számú határozatot, az ÖNHIKI
igény benyújtásáról
a 90/2014. (VII.08.) önkormányzati számú határozatot, a 2014.
évi közbeszerzési terv módosításáról

-

