JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2014. augusztus 28-án du. 14 órakor az Ady Endre Általános
Művelődési Központ tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülésének alkalmából.
Jelen vannak: Beke Imre polgármester
Boros Lajosné,
Ifj.Csendes Ferenc,
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 Budaházi Judit ÁMK. igazgató,
Ludman Lajos TVG-Nonprofit Kft igazgató,
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 Korcsmáros Sándor és Juhász Sándor
képviselőkre, melyet a testület 7 igen szavazattal elfogadott.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő
Ezt követően előterjesztést tett a meghívóban közölt napirendi pontokra, melyet a
képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott és az alábbiak szerint tárgyalja:

-21./ Vállalkozási szerződés a nádudvari „Kövy Sándor Általános Iskola komplex
fejlesztése” tárgyú ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0002 azonosítószámú projekt kivitelezési
feladatainak elvégzésére vonatkozó közbeszerzés nyertes ajánlattevőjének
kiválasztása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
2./ A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő-választáson működő
szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Vincze András jegyző, Helyi Választási Iroda vezető
3./ Különfélék
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Vállalkozási szerződés a nádudvari „Kövy Sándor Általános Iskola komplex
fejlesztése” tárgyú ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0002 azonosítószámú projekt kivitelezési
feladatainak elvégzésére vonatkozó közbeszerzés nyertes ajánlattevőjének
kiválasztása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a nádudvari „Kövy Sándor Általános
Iskola komplex fejlesztése” tárgyú ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0002 azonosítószámú
projekt kivitelezési feladatainak elvégzésére vonatkozó közbeszerzés nyertes
ajánlattevőjének kiválasztásara vonatkozó vállalkozási szerződésre, melynek irásos
anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Csendes Ferenc képviselő, érintettséget jelentett be, igy a szavazáson nem vesz
részt.
Beke Imre polgármester, elmondta, hogy három ajánlattevő volt, a Stabil Kft. 4030
Debrecen, Igric u. 12. az ellenszolgáltatás összege (nettó Ft): 358.931.600 Ft, a
STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület) az ellenszolgáltatás összege
(nettó Ft): 356.419.761 Ft, és a NÁDÉP Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
4181 Nádudvar, Bem J. u. 3.sz. az ellenszolgáltatás összege (nettó Ft): 349.481.315
Ft öszegben tettek árajánlatokat.
Boritékbontás után hiánypótlásra lettek felszólitva az ajánlattevők, de csak a Nádép
Kft. tett eleget július 28-ig. Így egyedül a Nádép Kft. ajánlata érvényes. A Stabil Kft.
és a Strabag-MML Kft. ajánlata érvénytelen.
Mivel a döntéshez névszerinti szavazás szükséges, igy javasolta a képviselő-testület
tagjainak, hogy az alábbi határozati javaslatot névszerinti szavazással fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bíráló bizottsági döntési
javaslat alapján,

-31.) a „Vállalkozási szerződés a nádudvari „Kövy Sándor Általános Iskola komplex
fejlesztése” tárgyú ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0002 azonosítószámú projekt
kivitelezési feladatainak elvégzésére” vonatkozó közbeszerzési eljárást
EREDMÉNY-esnek nyilvánítja;
2.) a NÁDÉP Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. (4181 Nádudvar, Bem J.
u. 3.sz.) ajánlatát ÉRVÉNYES-nek nyilvánítja;
3.) a Stabil Kft. (4030 Debrecen, Igric u. 12.) ajánlatát a Kbt. 74. § (1) bekezdés e)
pontja alapján ÉRVÉNYTELEN-nek nyilvánítja;
4.) a STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Korlátolt Felelősségű
Társaság (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület)) ajánlatát a
Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján ÉRVÉNYTELEN-nek nyilvánítja.
5.) az eljárás eredményeként, az eljárás nyerteseként, mint a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot tevőt, a NÁDÉP
Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft.-t hirdeti ki az eljárás nyerteseként.
A NÁDÉP Kft. egyösszegű ajánlati ára nettó 349.481.315-Ft.
Felkéri a polgármestert, értesítse a Nádudvari Nonprofit Kft.-t, hogy alvállalkozója a
Mátrix Audit Kft. útján a szükséges intézkedéseket tegye meg. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést az Összegzés
megküldését követően a tíz napos szerződéskötési moratórium lejárta után kösse
meg a NÁDÉP Kft. ügyvezetőjével.
Határidő:
Felelős:

2014. szeptember 8.
Beke Imre polgármester
Ludman Lajos ügyvezető

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő, mivel Csendes Ferenc képviselő
érintettsége miatt nem szavazott.
Vállalkozási szerződés a nádudvari „Kövy Sándor Általános Iskola komplex
fejlesztése” tárgyú ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0002 azonosítószámú projekt kivitelezési
feladatainak elvégzésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban
Beke Imre polgármester: igen
Boros Lajosné képviselő: igen
Juhász Sándor képviselő: igen
Korcsmáros Sándor képviselő: igen
Ludmanné Papp Ilona képviselő: igen
Réz Szilárd alpolgármester: igen
névszerinti szavazással, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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Önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bíráló bizottsági döntési
javaslat alapján,
1./a „Vállalkozási szerződés a nádudvari „Kövy Sándor Általános Iskola komplex
fejlesztése” tárgyú ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0002 azonosítószámú
projekt
kivitelezési feladatainak elvégzésére” vonatkozó közbeszerzési eljárást
EREDMÉNY-esnek nyilvánítja;
2./a NÁDÉP Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. (4181 Nádudvar, Bem J.
u. 3.sz.) ajánlatát ÉRVÉNYES-nek nyilvánítja;
3./ a Stabil Kft. (4030 Debrecen, Igric u. 12.) ajánlatát a Kbt. 74. § (1) bekezdés e)
pontja alapján ÉRVÉNYTELEN-nek nyilvánítja;
4./ a STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Korlátolt Felelősségű
Társaság (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület)) ajánlatát a Kbt.
74. § (1) bekezdés e) pontja alapján ÉRVÉNYTELEN-nek nyilvánítja.
5./az eljárás eredményeként, az eljárás nyerteseként, mint a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot tevőt, a NÁDÉP
Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft.-t hirdeti ki az eljárás nyerteseként. A
NÁDÉP Kft. egyösszegű ajánlati ára nettó 349.481.315-Ft.
Felkéri a polgármestert, értesítse a Nádudvari Nonprofit Kft.-t, hogy alvállalkozója a
Mátrix Audit Kft. útján a szükséges intézkedéseket tegye meg. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést az Összegzés
megküldését követően a tíz napos szerződéskötési moratórium lejárta után kösse
meg a NÁDÉP Kft. ügyvezetőjével.
Határidő:
Felelős:

2014. szeptember 8.
Beke Imre polgármester
Ludman Lajos ügyvezető

2./ Napirendi pont megtárgyalása:

Tárgy: A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő-választáson működő
szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Vincze András jegyző, Helyi Választási Iroda vezető
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a települési nemzetiségi
önkormányzati képviselő-választáson működő szavazatszámláló bizottság
tagjainak megválasztására, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
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Juhász Sándor képviselő, az előterjesztés szövegezését olvasva nem érti ,
hogy van, mert az I. sz. határozati javaslatban nemzetiségi önkormányzati
választás van irva , és II. határozati javaslatban , pedig általános választás.
Vincze András jegyző, az előterjesztésben szerepel, hogy a nemzetiségi
önkormányzati választást a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásának napján kell megtartani, de másik
szavazóhelyiségben. Ezért szükséges a nemzetiségi önkormányzati
képviselők választásán külön szavazatszámláló bizottságot felállítani.
Erről szól az I.sz. határozati javaslat.
A II.sz. határozati javaslat pedig azért szükséges, mert ha valaki kiesik
összeférhetetlenségből, vagy valami más okból, akkor legyen póttag, legyen
helyettesítő személy , mind a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek, mind pedig a nemzetiségi önkormányzat képviselők
választása esetében.
Beke Imre polgármester, javasolta, hogy az előterjesztésben foglalt határozati
javaslatot az alábbiak szerint fogadják el:
I.

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a települési
nemzetiségi
önkormányzati
képviselő-választáson
működő
szavazatszámláló
bizottság
tagjainak
megválasztja
az alábbi
személyeket:

Tagok:
1.
Kerti József
2.
Kiss Lászlóné
3.
Nagy Józsefné
4. Mészáros Józsefné
5. Kocsis Imréné

Nádudvar, Malom u. 7. sz.
Nádudvar, Kádas 8. sz.
Nádudvar, Kádas 6. sz.
Nádudvar, Hold 22. sz.
Nádudvar, Kárpát u. 1. sz.

Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a legkésőbb a
szavazást megelőző második napon az esküt vegye ki a szavazatszámláló
bizottság tagjaitól.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a szavazatszámláló
bizottság tagjait megválasztásukról értesítse ki.
II. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán és a
települési
nemzetiségi
önkormányzati
képviselők
választásán
szavazatszámláló bizottsági póttagjainak megválasztja az alábbi
személyeket:
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1. Királyné Madarász Erika
2.
Balláné Varga Edit
3. Varga Zsuzsanna
4. Tóthné Ó.Nagy Judit
Határidő:
Felelős:

Nádudvar, Nagy S. u. 4. sz.
Nádudvar, Bem J. u. 12. sz.
Nádudvar, Mátyás király u. 61. sz.
Nádudvar, Rózsa u. 2. sz.

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

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 Képviselő-testületének 101/2014.
(VIII.28) Önkormányzati számu határozata:
III.

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a települési
nemzetiségi
önkormányzati
képviselő-választáson
működő
szavazatszámláló
bizottság
tagjainak
megválasztja
az alábbi
személyeket:

Tagok:
6.
Kerti József
7.
Kiss Lászlóné
8.
Nagy Józsefné
9. Mészáros Józsefné
10.
Kocsis Imréné

Nádudvar, Malom u. 7. sz.
Nádudvar, Kádas 8. sz.
Nádudvar, Kádas 6. sz.
Nádudvar, Hold 22. sz.
Nádudvar, Kárpát u. 1. sz.

Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a legkésőbb a
szavazást megelőző második napon az esküt vegye ki a szavazatszámláló
bizottság tagjaitól.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a szavazatszámláló
bizottság tagjait megválasztásukról értesítse ki.
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képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán és a
települési
nemzetiségi
önkormányzati
képviselők
választásán
szavazatszámláló bizottsági póttagjainak megválasztja az alábbi
személyeket:
Póttagok:
5. Királyné Madarász Erika
6.
Balláné Varga Edit
7. Varga Zsuzsanna
8. Tóthné Ó.Nagy Judit

Nádudvar, Nagy S. u. 4. sz.
Nádudvar, Bem J. u. 12. sz.
Nádudvar, Mátyás király u. 61. sz.
Nádudvar, Rózsa u. 2. sz.

Határidő: 2014. augusztus 31. illetve folyamatos
Felelős:
Beke Imre polgármester
Vincze András HVI vezető
3./ Különfélék:
Tárgy: Útalapos utak helyreállítása.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett az útalapos utak helyreállítására,
melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Elmondta, hogy a lakosságtól több levél érkezett utak helyreállítására. Ezeket
a kérelmeket felülvizsgálták. Erre a munkára 10 millió forint van
átcsoportosítva. A szennyvíz miatt megsérült utakat fogjuk most helyreállítani,
és a pályázati pénzből , pedig aszfaltozni fogunk.
Juhász Sándor képviselő, a TVG Kft mérte fel a helyreállítandó utakat és
lehet –e tudni, hogy melyek azok az utcák? Minden utca helyre lesz állítva,
ahol a lakók igénylik?
Beke Imre polgármester, azok az utcák lesznek helyreállítva, ahol a
szennyvízberuházás elkészült. Igy a szennyvíz I-II ütem érintett utcái.
Amelyik utca igényli, mind helyre lesz állítva.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot az alábbiak szerint fogadják el:
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önkormányzati rendelettel elfogadott 2014. évi költségvetés 1.sz. melléklet
II/1. sorában meghatározott pályázati pénzalap terhére bruttó 10.000 eFt-ot
átcsoportosít az útalapos utak karbantartására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a karbantartásra
vonatkozó szerződést megkösse.
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetésének soron
következő módosításakor az összeg átcsoportosítását építse be.
Határidő: azonnal
Felelős: 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:
Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 102/2014.
(VIII.28.) önkormányzati számú határozata
Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 5/2014.(II.28.)
önkormányzati rendelettel elfogadott 2014. évi költségvetés 1.sz. melléklet
II/1. sorában meghatározott pályázati pénzalap terhére bruttó 10.000 eFt-ot
átcsoportosít az útalapos utak karbantartására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a karbantartásra
vonatkozó szerződést megkösse.
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetésének soron
következő módosításakor az összeg átcsoportosítását építse be.
Határidő: azonnal
Felelős: Beke Imre polgármester

-92./
Beke Imre polgármester, felkérte Ludman Lajost a TVG-Nonprofit Kft.
ügyvezetőjét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a buszmegállók
átépítéséről, annak helyzetéről.
Ludman Lajos TVG-Nonprofit Kft. ügyvezetője, azokat a buszmegállókat
kívánják átépíteni, ahol kimenő forgalom van. A bejövő forgalmú megállókat
nem érdemes, mivel az utas ugy is hazamegy, nem kell várakoznia.
Négy helyet érint ez a dolog, az orvosi rendelőnél (Jakabék előtt) ahol ki lesz
cserélve a pavilon és az buszöböl meg lesz szélesítve.
Csendes Ferenc képviselő, kérdésként vetette fel, hogy az öböl kiépítése nem
a KÖZUT feladata lenne?
Ludman Lajos TVG-Nonprofit Kft. ügyvezetője, a KÖZUT-tal egyeztettek, de
még folyamtatban van. a KÖZUT nem kívánja ezeket az öblöket felújítani
nekik jól van igy. Egyébként nem engedélyköteles.
A másik régi buszmegálló a Bem József utca sarkán van. Ez faszerkezetű ,
fém kapcsolódó elemekkel ellátott, átlátszó buszmegállóra lesz cserélve .
A Puskin utca sarkán is van egy megálló, de azt nem kell. A pavilon nem ott
van a peronnál, igy a tulajdoni viszonyokat rendezni kell. A terület nem az
önkormányzaté, egyébként ez egy árok.
Csukás utcai buszmegálló a legrosszabb. Egyeztetés volt ebben is a KÖZUTal, és nekik jó a mi elképzelésünk. Viszont a VOLÁN –al is egyeztetni kell,
hogy ők is járuljanak hozzá felújításhoz. Még nincs meg a pontos helye, hogy
hova fog kerüli az uj buszmegálló. Folyamatban van a rendezése. A pénzügyi
keret elég rá. Nagyon szép és értékes pavilonokkal fog gazdagodni a
település. Kértek árajánlatokat is. A mostani állás szerint szeptember végén
fog kezdődni a buszmegállók átépítése.
3./
Beke Imre polgármester, tájékoztatásként elmondta, hogy a napelemes
pályázat is megy az útján, folyamatban van.
A mai nap megkereste Szalai Gyula , aki az ALTEO menedzsere volt , a fürdő
termálvíz kísérőgáz hasznosításával kapcsolatban. Szeptemberben fognak
ismét egyeztetni ebben a témában
Csendes Ferenc képviselő, kérdésként vetette fel, hogy beszélt-e
polgármester úr Csikán Attilával a tartályok ügyében, mert Szalai Gyula azt
mondta, hogy nekik nem kell a fürdőkútnál lévő tartály. El kell adni ezeket a
tartályokat, ha nem kell a városnak.

- 10 Beke Imre polgármester , még nem volt egyeztetés ebben az ügyben Csikán
Attilával, de keresni fogja. Köszönii a felvetést.
A napokban megkereste az a cég, akik régebben néhány izzót szereltek fel a
parkban.
Ezek az izzók nagyobb fényűek, és kevesebbet fogyasztanak. Most van
lehetőségük ezzel kapcsolatban pályázatot benyújtani. Az
önkormányzatunknak is be kellene adni, akár 50 %-os energia-megtakarítást
is elérhetnénk, ha a pályázat nyertes lenne. Erre az országos keret
kétmilliárd forint. Arról is tárgyaltak, hogy a város egész területén
lecserélnénk a jelenlegi égőket, az uj energiatakarékos izzókra, erre 10 év
garancia van. Ha nem nyer a pályázat, akkor kétmillió forint vesztesége
lenne az önkormányzatnak. Ez a tervezés költsége lenne.
Egyeztetések folyamatban vannak, és ha a testület is elfogadja, akkor a
pályázat beadásra kerül, ehhez az előterjesztést vissza fogja hozni.
Nádudvari vállalkozók tettek ajánlatot a térfigyelő kamerák kiépítésére.
10 db térfigyelő kameráról van szó, ami három megapixeles alap
felszereltségű kamerák, összesen 5.6 millió forint + áfa összegben. Jelenleg
az önkormányzatnak van beadva egy ÖNHIKIS pályázat, igy még várni kell a
döntéssel. Az a lényege, hogy bővíthető legyen ez a kamerarendszer.
Elsősorban a bekötő utakra, a hivatalra, stb. helyzenék ki. A központi
rendszer a hivatalban lenne, és a rendőrségre is be lenne kötve. A bejövő utak
mellett két irányból venné a forgalmat, ez egy éjjellátó kamera is egyben. A
középületeket is el lehet ezzel látni
4./
Boros Lajosné képviselő, elmondta, hogy szeptember 8-án megkötésre
kerülhet a szerződés a kivitelezővel, a NÁDÉP-al, aki a Kövy Sándor Iskola
felújítását végzi. Emiatt a 3.évfolyamot nem tudják elhelyezni, ezért
szükségük van az „un.” Tobluhin úti iskola, főutca felőli részére, és az
udvarra is természetesen. Arról volt szó, hogy az uj hivatali épület eddig el fog
készülni, és akkor szabad lesz az „un.” Tolbuhin úti iskola.
Beke Imre polgármester, október 01-ig be kell költözni az uj épületbe, addig
oldják már meg az évfolyam elhelyezését. Legyenek türelemmel.
Kérdésként vetette fel Ludman Lajosnak , hogy mikor kezdi a felújítást a
NÁDÉP Kft.?
Ludman Lajos TVG-Nonprofit Kft. ügyvezetője, a NÁDÉP kft. szeptember 8-án
irja alá a szerződést és fogja megkezdeni a munkálatokat.
Azt is elmondta, hogy 4 db épület van, ahova az évfolyamot el lehet helyezni,
csak mondják meg, hogy melyik épület legyen az, akkor azt rendbe teszik.
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Csendes Ferenc képviselő, meg kell oldani az évfolyam elhelyezését.
Vincze András jegyző, kérdésként vetette fel, hogy a NÁDÉP Kft-nek
mindenképpen meg kell –e kezdeni szeptember 8-án a munkát? Mikorra kell
befejezni?
Az „un.” Tolbuhin iskolából kiköltözni a kormányhivatal, illetve a
Polgármesteri Hivatal igazgatási és munkaügyi irodája is csak az uj épület
átadása után tud. Ott csak az udvar adható át, természetesen odaadják
szeptember 8-tól, annak nincs akadálya.
Ludman Lajos TVG-Nonprofit Kft. ügyvezetője, a NÁDÉP Kft-nek májusig
tart a szerződése, igy is csuszásban vannak. Azért ennyire sürgős, azért kell
szeptember 8-án megkezdeni a felújításokat. Megítélése szerint a művelődési
házban ideiglenesen elhelyezhető a harmadik évfolyam, amíg az uj
polgármesteri hivatal átadása meg nem történik. Várhatóan szeptember
hónapban. Az iskola igazgatójával egyeztetni fognak.

Beke Imre polgármester, mivel több napirend és hozzászólás nem volt az
ülést 15,00 órakor berekesztette.

Kmft.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

Juhász Sándor
Korcsmáros Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítők

NÁDUDVAR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK
2014. augusztus 28-ai ülésének
jegyzőkönyve

Tartalmazza:

-

a 100/2014. (VIII.28.) önkormányzati számi határozatot,
Kövy Sándor Általános Iskola komplex fejlesztése c. pályázat
nyertes kivitelező elfogadása
a 101/2014. (VIII.28.) önkormányzati számú határozatot,
nemzetiségi
önkormányzati
választáson
működő
szavazatszámláló bizottság tagjainak elfogadásáról,
a 102/2014. (VIII.28.) önkormányzati számú határozatot,
az utalapos utak karbantartásának elfogadásáról,

