JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2014. augusztus 18-án du. 16 órakor a Nádudvari
Polgármesteri Hivatal hivatalai helyiségében a Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének rendkívüli ülésének alkalmából.
Jelen vannak: Beke Imre polgármester
Boros Lajosné,
Juhász Sándor,
Korcsmáros Sándor,
Ludmanné Papp Ilona,
Réz Szilárd képviselők
Vincze András jegyző,
Dr.Sós Csaba aljegyző,
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,
Dr.Koroknai-Bokor Erzsébet irodavezető,
Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,
Távolmaradását bejelentette:
Ifj.Csendes Ferenc,
Kovács Zsolt,
Rásó Tibor képviselők

Beke Imre polgármester, köszönti a megjelent képviselőket, vendégeket.
Megállapította, hogy 6 fő képviselő jelen van, így a testület határozatképes,
az ülést megnyitja.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő
Előterjesztést tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre Boros Lajosné
képviselőkre, melyet a testület 6 igen szavazattal elfogadott.

és Réz Szilárd

Ezt követően előterjesztést tett a meghívóban közölt napirendi pontokra,
melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadott és az alábbiak
szerint tárgyalja:

-21./Előterjesztés a KEOP-2014-4.10.0/N „Fotovoltaikus rendszerek
kialakítása” című pályázathoz kapcsolódó feltételes közbeszerzési
eljárásra
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
2./ A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Vincze András jegyző, Helyi Választási Iroda vezető
3./Előterjesztés Szathmáriné Papp Zsófia sterilszoba kialakításának
Támogatására
Előterjesztő:
Beke Imre polgármester
4./Előterjesztés Garai Richárd gyógykezelésének támogatására.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
5./ Különfélék
1./ Napirendi pont megtárgyalása
Tárgy: Előterjesztés a KEOP-2014-4.10.0/N „Fotovoltaikus rendszerek
kialakítása” című pályázathoz kapcsolódó feltételes közbeszerzési
eljárásra
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett Előterjesztés a KEOP-20144.10.0/N „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című
pályázathoz
kapcsolódó feltételes közbeszerzési eljárásra, melynek irásos anyaga a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Elmondta, hogy a pályázat előkészítése június 26-án elkezdődött, 100 %-os
támogatottságú és a mai előterjesztés a következő lépés.. A bíráló bizottság
érvényesnek és eredményesnek ítélte.
Az előterjesztésben két határozati javaslat szerepel. A második határozati
javaslat elfogadásához névszerinti szavazást szükséges.
I.sz. határozati javaslat:
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
I.sz. határozati javaslatot az alábbiak szerint fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a
KEOP-2014-4.10.0/N „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázatra
„Napelemes rendszer telepítése Nádudvar településén a műszaki leírásban
foglaltak szerint” címmel pályázatot nyújt be. A pályázattal igényelt
támogatás összege: bruttó 40.660.790 Ft.
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és a közbeszerzési eljárásban a hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok
ellátására a Vanessia Magyarország Kft.-vel kötendő szerződés, valamint a
pályázat megvalósítása szükséges egyéb szerződések megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős:
Beke Imre polgármester
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot a6 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2014.
(VIII.18.) önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a
KEOP-2014-4.10.0/N „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázatra
„Napelemes rendszer telepítése Nádudvar településén a műszaki leírásban
foglaltak szerint” címmel pályázatot nyújt be. A pályázattal igényelt
támogatás összege: bruttó 40.660.790 Ft.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a pályázat benyújtására
és a közbeszerzési eljárásban a hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok
ellátására a Vanessia Magyarország Kft.-vel kötendő szerződés, valamint a
pályázat megvalósítása szükséges egyéb szerződések megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős:
Beke Imre polgármester
II. számú határozati javaslat:
Beke Imre polgármester ,javasolta a képviselő-testület tagjainak hogy az
alábbi határozati javaslatot névszerinti szavazással fogadják el
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a
KEOP-2014-4.10.0/N
„Fotovoltaikus
rendszerek
kialakítása”
című
pályázathoz kapcsolódó feltételes közbeszerzési eljárás eredményes volt, a
beérkezett ajánlat(ok) érvényes(ek).
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„Napelemes rendszer telepítése Nádudvar településén a műszaki
leírásban foglaltak szerint”.
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy
a(z) upStream Energetikai és Informatikai Tanácsadó Korlátolt
Felelősségű Társaság által adott nettó ajánlati ár a következő: 28 115 000
Ft.
Erre tekintettel az ajánlatkérő Önkormányzat a fenti ajánlattevőt hirdeti ki
nyertesnek a fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban.
Felkéri a polgármestert, hogy értesítse a Vanessia Magyarország Kft.-t a
szükséges intézkedések
megtétele
érdekében. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a nyertessel kötendő „Vállalkozási szerződés”
megkötésére.
Határidő: 2014. augusztus 19.
Felelős:
Beke Imre polgármester
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő
Beke Imre
Boros Lajosné
Juhász Sándor
Korcsmáros Sándor
Ludmanné Papp Ilona
Réz Szilárd

igen
igen
igen
igen
igen
igen

A képviselő-testület névszerinti szavazással fenti határozati javaslatot 6 igen
szavazattal elfogadta az alábbi határozatot hozta:

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének
(VIII.18.) Önkormányzati számu határozata:

94/2014.

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a
KEOP-2014-4.10.0/N
„Fotovoltaikus
rendszerek
kialakítása”
című
pályázathoz kapcsolódó feltételes közbeszerzési eljárás eredményes volt, a
beérkezett ajánlat(ok) érvényes(ek).
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„Napelemes rendszer telepítése Nádudvar településén a műszaki
leírásban foglaltak szerint”.
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy
a(z) upStream Energetikai és Informatikai Tanácsadó Korlátolt
Felelősségű Társaság által adott nettó ajánlati ár a következő: 28 115 000
Ft.
Erre tekintettel az ajánlatkérő Önkormányzat a fenti ajánlattevőt hirdeti ki
nyertesnek a fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban.
Felkéri a polgármestert, hogy értesítse a Vanessia Magyarország Kft.-t a
szükséges intézkedések
megtétele
érdekében. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a nyertessel kötendő „Vállalkozási szerződés”
megkötésére.
Határidő: 2014. augusztus 19.
Felelős:
Beke Imre polgármester
2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Vincze András jegyző, Helyi Választási Iroda vezető
Vincze András jegyző, előterjesztést tett a Helyi Választási Bizottság
tagjainak megválasztására, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az előterjesztést az alábbi
határozati javaslattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. § -ban foglaltak alapján - a következő
általános választásra létrehozott helyi választási bizottság alakuló üléséig - a
helyi választási bizottság tagjainak, illetve póttagjainak megválasztja az
alábbi személyeket:
Tagok:
1. Dr. Kerekes László
2. Lengyel Lászlóné
3. Szabó Dezsőné

Nádudvar, Mester u. 1. sz.
Nádudvar, Dobó u. 12. sz.
Nádudvar, Szegfű u. 11. sz.
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4. Zsom József
5. Marján György Lászlóné

Nádudvar, Bem J. u. 2. sz.
Nádudvar, József A. u. 61. sz.

Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a megválasztástól
számított 5 napon belül az esküt vegye ki a helyi választási bizottság
tagjaitól.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a helyi választási bizottság
tagjait/póttagjait megválasztásukról értesítse ki.
Határidő:
Felelős:

2014. augusztus 31. illetve folyamatos
Beke Imre polgármester
Vincze András HVI vezető

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének
(VIII.18.) Önkormányzati számu határozata:

95/2014.

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. § -ban foglaltak alapján - a következő
általános választásra létrehozott helyi választási bizottság alakuló üléséig - a
helyi választási bizottság tagjainak, illetve póttagjainak megválasztja az
alábbi személyeket:
Tagok:
1. Dr. Kerekes László
2. Lengyel Lászlóné
3. Szabó Dezsőné

Nádudvar, Mester u. 1. sz.
Nádudvar, Dobó u. 12. sz.
Nádudvar, Szegfű u. 11. sz.

Póttagok:
4. Zsom József
Nádudvar, Bem J. u. 2. sz.
5. Marján György Lászlóné
Nádudvar, József A. u. 61. sz.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a megválasztástól
számított 5 napon belül az esküt vegye ki a helyi választási bizottság
tagjaitól.
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tagjait/póttagjait megválasztásukról értesítse ki.
Határidő:
Felelős:

2014. augusztus 31. illetve folyamatos
Beke Imre polgármester
Vincze András HVI vezető

3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésre történő
kijelölésére és értékesítésére
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre
polgármester, előterjesztést tett
önkormányzati tulajdonú
ingatlan értékesítésre történő kijelölésére és értékesítésére, melynek irásos
anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Elmondta, hogy Makula László ezen az ingatlanon él, részletre szeretné
megvásárolni ezt az ingatlant.
Rész Szilárd alpolgármester, mennyibe kerül ez az ingatlan és hányan
fognak beköltözni?
Juhász Sándor képvisel, miért részletre, miért nem egyösszegben?
Dr. Sós Csaba aljegyző,
elmondta, hogy régen egymillió forintra volt
felértékelve ez az ingatlan, most ennyi áron lehet értékesíteni. A benne lakó
részlefizetést kért.
Korcsmáros Sándor képviselő,
arra azért vigyázni kell, nehogy idegenek
kerüljenek ide. Egyébként ez a család rendes, a gyerekek iskolába járnak,
tiszták, rendezettek.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
alábbi határozati javaslatot fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat üzleti
vagyonából a 2386 hrsz-ú ingatlant, amely a valóságban 4181 Nádudvar,
Kocsordosi u. 22. sz. alatt található értékesítésre jelöli ki.
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Önkormányzata.
Az önkormányzat az ingatlan értékesítés lebonyolításával a Nádudvari
Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft-t bízza meg. A
lebonyolítás díjaként a Kft az értékesített ingatlanok értékének 1,5%-át kapja.
Az adásvételi szerződésben ki kell kötni, hogy az ingatlan tulajdonjoga azt
követően kerülhet a vevő részére bejegyzésre, ha a vételár utolsó részletét is
megfizette.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy az adásvételi
szerződést írja alá és az eladásról utólag adjon tájékoztatást.
Határidő:
Felelős:

2014. szeptember 30.
Beke Imre polgármester

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 6 igen szavazatta elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének
(VIII.18.) önkormányzati számu határozata:

96/2014.

Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat üzleti
vagyonából a 2386 hrsz-ú ingatlant, amely a valóságban 4181 Nádudvar,
Kocsordosi u. 22. sz. alatt található értékesítésre jelöli ki.
Az ingatlant 650.000 Ft vagy magasabb áron adhatja el Nádudvar Város
Önkormányzata.
Az önkormányzat az ingatlan értékesítés lebonyolításával a Nádudvari
Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft-t bízza meg. A
lebonyolítás díjaként a Kft az értékesített ingatlanok értékének 1,5%-át kapja.
Az adásvételi szerződésben ki kell kötni, hogy az ingatlan tulajdonjoga azt
követően kerülhet a vevő részére bejegyzésre, ha a vételár utolsó részletét is
megfizette.
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Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy az adásvételi
szerződést írja alá és az eladásról utólag adjon tájékoztatást.
Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős:
Beke Imre polgármester

3./ Különfélék
1./
Tárgy: Támogatás nyújtása Szathmáriné Papp Zsófia részére, sterilszoba
kialakítására.
Beke Imre polgármester, előtejesítést tett Szathmáriné Papp Zsófia részére
sterilszoba kialakításának támogatására, melynek irásos anyaga a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Ludmanné Papp Ilona képviselő, sajnos nincs több támogatásra lehetőség.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testült tagjainak, hogy az
alábbi határozati javaslatot fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szathmáriné Papp Zsófi
(szül.: Nádudvar, 1961. június 25., an.: Kovács Zsófia) 4181 Nádudvar, PetriDerzs u. 71. szám alatti lakost gyógykezeléséhez kapcsolódóan, az ún.
krízisalap terhére 200.000 forinttal, azaz kettőszázezer forinttal támogatja.
A vissza nem térítendő támogatás feltétele, hogy a támogatott a
gyógykezeléshez kapcsolódó költségeiről a támogatási szerződésben
meghatározott határidőig a Nádudvari Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és
Pénzügyi Irodának számoljon el.
Ha elszámolásra nem kerül sor a támogatás visszatérítendő, amelyet
Szathmáriné Papp Zsófia köteles megtéríteni az Önkormányzatnak.
Határidő: azonnal
Felelős:
Beke Imre, polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi, a Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
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A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta
és az alábbii határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének
(VIII.18.) Önkormányzati számu határozata:

97/2014.

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szathmáriné Papp Zsófi
(szül.: Nádudvar, 1961. június 25., an.: Kovács Zsófia) 4181 Nádudvar, PetriDerzs u. 71. szám alatti lakost gyógykezeléséhez kapcsolódóan, az ún.
krízisalap terhére 200.000 forinttal, azaz kettőszázezer forinttal támogatja.
A vissza nem térítendő támogatás feltétele, hogy a támogatott a
gyógykezeléshez kapcsolódó költségeiről a támogatási szerződésben
meghatározott határidőig a Nádudvari Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és
Pénzügyi Irodának számoljon el.
Ha elszámolásra nem kerül sor a támogatás visszatérítendő, amelyet
Szathmáriné Papp Zsófia köteles megtéríteni az Önkormányzatnak.
Határidő: azonnal
Felelős:
Beke Imre, polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi, a Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
2./
Tárgy:Támogatás nyújtása Garai Richárd gyógykezeléséhez
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett Garai Richárd gyógykezeléséhez
szükséges támogatás nyújtására, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv
mellékletét
képezi.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az alábbi határozati javaslatot
fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Garai Richárd (szül.:
1995. október 13., an.: Szathmári Ildikó) 4181 Nádudvar, Kösely u. 21/A.
szám alatti lakos gyógykezeléséhez kapcsolódóan, az ún. krízisalap terhére
2014. augusztus, szeptember és október hónapban 50.000-50.000 forinttal,

összesen 150.000 forinttal támogatja Garai János, 4181 Nádudvar, Kösely u.
21/A. szám alatti lakost.
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és az ahhoz kapcsolódó utazási költségeiről, a támogatási szerződésben
meghatározott határidőkig a Nádudvari Polgármesteri Hivatal Közgazdasági
és Pénzügyi Irodának számoljon el.
Ha elszámolásra nem kerül sor a támogatás visszatérítendő, amelyet Garai
János köteles megtéríteni az önkormányzatnak.
Határidő: azonnal
Felelős: Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi, Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezető
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
(VIII.18.) Önkormányzati számu határozata:

98/2014.

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Garai Richárd (szül.:
1995. október 13., an.: Szathmári Ildikó) 4181 Nádudvar, Kösely u. 21/A.
szám alatti lakos gyógykezeléséhez kapcsolódóan, az ún. krízisalap terhére
2014. augusztus, szeptember és október hónapban 50.000-50.000 forinttal,
összesen 150.000 forinttal támogatja Garai János, 4181 Nádudvar, Kösely u.
21/A. szám alatti lakost.
A vissza nem térítendő támogatás feltétele, hogy a támogatott a gyógykezelés
és az ahhoz kapcsolódó utazási költségeiről, a támogatási szerződésben
meghatározott határidőkig a Nádudvari Polgármesteri Hivatal Közgazdasági
és Pénzügyi Irodának számoljon el.
Ha elszámolásra nem kerül sor a támogatás visszatérítendő, amelyet Garai
János köteles megtéríteni az önkormányzatnak.
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Határidő:
Felelős:

azonnal
Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi, Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

3./
Beke Imre polgármester, tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a
Mártírok u. 50. szám alá Jászladányból roma család költözött be. Az ingatlan
eladója nem nádudvari lakos, igy az ingatlant 50/eft-os részletfizetéssel adta
el a vevőknek, és szerepelt a szerződésben, hogy az ingatlant és a lakást
kötelesek az eredeti állapotának megfelelően tartani. Ez a család már a
kerítést is szétszedték, lepusztítottak mindent. Az eredeti tulajdonos szeretné
felbontani a szerződést, és az utca lakói fogják megvásárolni. A rendőrök
minden nap ellenőrzik ezt a területet.
Korcsmáros Sándor polgármester, régen is volt igy, de mivel az
önkormányzatnak akkor elővásárlási joga volt,
igy megvették az ingatlant.
Dr. Koroknai–Bokor Erzsébet irodavezető, nincs elővásárlási jog. Eredeti
tulajdonos partner az ingatlanrendezéssel kapcsolatban. Dr.Réz Szilvia
ügyvédnőt kérték
meg ennek a szerződésnek a rendezéséhez. Sajnos a
környékben élő lakosok félnek ezektől az emberekből, mert minden nap
szidalmazzák őket és a gyerekeket is ijesztgeti ez a beköltözött roma család.
Juhász Sándor képviselő, oda kell a rendőröket küldeni egész nap.
Beke Imre polgármester, mostmár folyamatban van az ügy rendezése, és
később tájékoztatja a testület tagjait.
4./
Beke Imre polgármester, elmondta, hogy tavaly trianoni emlékmű állítással
kapcsolatban érkezett egy kérelem, és döntés az volt, ha megfelelő helyre
teszik ezt az emlékművet a testület hozzájárul.
Most javasolja, a parkban, ahol
koszorúzás szokott lenni , annak a
baloldalán lévő háromszögű területre helyezzék el a trianoni emlékművet
járuljanak hozzá, de még előtte kérni fogja tőlük a tervet, és a testület elé
fogja terjeszteni.
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Vincze András jegyző, ez egy javaslat, és kéri
látványtervet a testület elé fogják terjeszteni.

fogadják el, de

a

Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
alábbi határozati javaslatot fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete elvi
ahhoz, hogy a tulajdonában levő nádudvari 1788/13
amely a valóságban a 4181 Nádudvar, Kossuth tér
küzdelmeit lezáró 1920. június 4-én Trianonban aláírt
békekötés emlékére emlékművet emeljenek.

hozzájárulását adja
hrsz-ú ingatlanon, - az I. világháború
ún. Párizs környéki

Az emlékművet a határozat melléklete szerinti fényképen látható területen kell
elhelyezni.
A Képviselő-testület arra kéri az emlékmű állítás kezdeményezőjét, hogy az
emlékmű látványtervét mutassa be számára.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a döntésről írásban értesítse
az emlékmű állítás kezdeményezőjét.
Határidő:
Felelős:

2014. augusztus 31. illetve folyamatos
Beke Imre polgármester

Melléklet a …/2014. (VIII.18.) Ök. sz. határozathoz
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Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének
(VIII.18.) Önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete elvi
ahhoz, hogy a tulajdonában levő nádudvari 1788/13
amely a valóságban a 4181 Nádudvar, Kossuth tér
küzdelmeit lezáró 1920. június 4-én Trianonban aláírt
békekötés emlékére emlékművet emeljenek.

99/2014.

hozzájárulását adja
hrsz-ú ingatlanon, - az I. világháború
ún. Párizs környéki

Az emlékművet a határozat melléklete szerinti fényképen látható területen kell
elhelyezni.
A Képviselő-testület arra kéri az emlékmű állítás kezdeményezőjét, hogy az
emlékmű látványtervét mutassa be számára.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a döntésről írásban értesítse
az emlékmű állítás kezdeményezőjét.
Határidő:
Felelős:

2014. augusztus 31. illetve folyamatos
Beke Imre polgármester

Melléklet a 99/2014. (VIII.18.) Ök. sz. határozathoz
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Beke Imre polgármester, mivel több napirend és hozzászólás nem volt az
ülést 16 ,45 órakor berekesztette.

Kmft.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

Boros Lajosné
Réz Szilárd
jegyzőkönyv-hitelesítők

NÁDUDVAR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2014. augusztus 18-ai ülésének
jegyzőkönyve

Tartalmazza:
-

93/2014.(VIII.18.) önkormányzati számú határozatot, napelemes
rendszer telepítésére vonatkozó pályázat benyújtásáról,
94/2014. (VIII.18.) önkormányzati számú határozatot, napelemes
rendszer kiépítésének közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevő
elfogadásáról, (VANESSIA Kft)
95/2014. (VIII.18.) önkormányzati számú határozatot, helyi
választási bizottság megválasztásáról,
96/2014.(VIII.18.) önkormányzati számú határozatot, a Nádudvar,
Kocsordos u. 22.sz. alatti ingatlan értékesítéséről,
97/2014.(VIII.18.) önkormányzati számú határozatot, Szatmáriné
Papp Zsófia gyógykezeléséhez szükséges támogatás nyújtásáról,
98/2014. (VIII.18.) önkormányzati számú határozatot, Garai
Richárd gyógykezeléséhez szükséges támogatás nyújtásáról,
99/2014.(VIII.18.) önkormányzati számú határozatot, trianoni
emlékmű állításának hozzájárulásáról

