JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2014. szeptember 30-án du. 14 órakor az Ady Endre Általános
Művelődési Központ tanácstermében a Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének ülésének alkalmából.
i

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,
Kovács Lászlóné irodavezető,
Dr.Koroknai-Bokor Erzsébet irodavezető,
Tóthné Budaházi Judit ÁMK. igazgató,
Ludman Lajos TVG-Nonprofit Kft igazgató,
Balázs Andrea szszk. vezető,
Györfiné Molnár Ágnes szszk,gazdasági vezető,
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, igy a testület határozatképes, az
ülést megnyitja.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő
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Előterjesztést tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre Korcsmáros Sándor és Juhász Sándor
képviselőkre, melyet a testület 7 igen szavazattal elfogadott*
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a lejárt határidejű határozatokról készült
jelentésre, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Egyben tájékoztatta a képviselő-testületet az EConsult 2000 cég ajánlatáról akik egy
internetes eszközt ajánlanak, betegirányítási folyamatok teljes körű rendszerének
kiépítésére.
Internetes kapcsolatot jelentene a Kenézy Kórház, a Klinika, a helyi orvosok és a Prolabor között. Ebben a rendszerben végezhető el a beutalással, előjegyzéssel
kapcsolatos feladatok, és a vizsgálati eredmények megtekintése, illetve annak
továbbküldése. Tehát minden munkafolyamat.
A háziorvos számára elérhető lesz az ambuláns lap, sőt egyedileg még a beteg is
megnézheti a saját lapját az interneten.
A háziorvosok támogatják ezt a rendszert, de pénzünk nincs rá. A licenc ára
orvosonkénti megvásárlás esetén 200.000,-ft+ÁFA. Havidíja orvosonként 3.000,ft/hó, amit folyamatosan kell fizetni. Egyeztetés alatt van még az ajánlat.
Egészségpontot kívánnák létrehozni, melynek költsége szintén 200.000,- Ft+ÁFA, és
még plusz egy főt kell alkalmazni. Itt is plusz költség jelentkezik. Ez lesz a jövő útja,
erről a későbbiekben még egyeztetni szükséges.
Elmondta, hogy Boros Lajosné igazgató asszonnyal beszéltek a méhnyakrák elleni
védőoltásról. Még egy évfolyamot, 50 főt szükséges beoltani,a költsége 18.000,- ft/fő.
Javasolta, hogy az önkormányzat vállalja át a költség 50 %-át.
Boros Lajosné képviselő, valóban igy van, a méhnyakrák elleni védőoltás 18.000,ft/fő összegbe kerülne.
Beke Imre polgármester, ez 900.000,- ft-ot jelent, de a gyerekek védettek lesznek.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a lejárt határidejű
határozatokról szóló jelentést és a fenti tájékoztatóját fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7fő
A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést és a
polgármester tájékoztatóját 7 igen szavazattal tudomásul vette.
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Ezt követően a-polgármester előterjesztést lett a meghívóban közölt napirendi
pontokra;, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott és az alábbiak
szerint tárgyalja:
1./ Beszámoló az önkormányzat 2011-2014. évre szóló ciklusprogramjának
(feladatellátási) megvalósításáról.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
2./ Nádudvar Város Önkormányzatának a 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.
(II.28.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
3./ Tájékoztató az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának 2014. évi első
féléves teljesítéséről
Előterjesztő: Beke Imre polgármester

4./ A 26/2014. (II. 27.) önkormányzati számú határozat hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: Beke Imre polgármester

5./ A gyermekek védelmének helyi szabályozásáról és a térítési díjról szóló
önkormányzati rendelet elfogadása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester

6./ A Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó
Társulás keretében ellátott gyermekjóléti szolgáltatásról
Előterjesztő: Beke Imre polgármester

7./ Jelentés a TVG. Kft, feladatellátásának 2014. I. féléves helyzetéről
Előterjesztő: Ludman Lajos ügyvezető

8./ Különfélék
1./Napirendi pont megtárgyalása.:
Tárgy: Beszámoló az
önkormányzat 2011-2014.
évre szóló
ciklusprogramjának (feladatellátási) megvalósításáról Előterjesztő: Beke Imre
polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett az önkormányzat 2011-2014. évre szóló
ciklusprogramjának (feladatellátási) megvalósításáról beszámolóra, melynek irásos
anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Elmondta, hogy ez a ciklusprogram 2010-2014. évekre szólt, amit a mi képviselőtestületünk hozott létre. Ez egy eredményes csapatmunka volt.
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Csendes Ferenc a pénzügyi, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke,
elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2011-2014. évekre szóló
ciklusprogramját. Megállapították, hogy az előterjesztésben tényszerű adatok
vannak, kivéve az egészségügynél, mert a bölcsödénél szerintük elírás van. Az
előterjesztő azt irta, hogy a bölcsőde továbbra is zsúfolt, ami szerintük nem helyes,
hiszen most volt az uj átadása, és igen tágas lett az épület. Kéri ezt a részt kijavítani.
Azzal sem ért egyet, hogy miért az egészségügynél van a bölcsőde megjelenítve.
Dr. Sós Csaba aljegyző, jogszabályilag a bölcsőde az egészségügyi
intézményhez tartozik, egy egészségnevelési intézmény.
Csendes Ferenc a pénzügyi, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke,
továbbfolytatta a hozzászólását összességében az előterjesztést jó színvonalúnak
tartja a bizottság, és elfogadásra javasolja.
Beke Imre polgármester, megköszönte a képviselő-testület és az apparátus munkáját.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az előterjesztésben foglalt határozati
javaslatot, valamint a pénzügyi bizottság javaslatát, mely szerint a bölcsöde nem
túlzsúfolt javítsák ki-az alábbiak szerint fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 20112014, évek
közötti gazdasági (ciklus) programjáról szóló beszámolót a pénzügyi bizottság
javaslatával - mely szerint a bölcsödé túlzsúfolt javítsák ki
-elfogadta.
Határidő: értelemszerűen
Felelős:
Beke Imre polgármester
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7fő
Nádudvar____Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2014.
(IX.30.) önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 20112014.
évek közötti gazdasági (ciklus) programjáról szóló beszámolót a pénzügyi bizottság
javaslatával - mely szerint a bölcsőde túlzsúfolt javítsák ki
-elfogadta .
Határidő: értelemszerűen
Felelős:
Beke Imre polgármester
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2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy:
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a Nádudvar
Város Önkormányzatának a 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.28.)
önkormányzati rendeletének módosítását és az önkormányzat és intézményei
gazdálkodásának 2014. évi első féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót együtt
tárgyalják, hiszen szorosan kapcsolódik egymáshoz. Az előterjesztések írásos anyaga
a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A képviselő-testület a polgármester javaslatát - mely szerint a Nádudvar Város
Önkormányzatának a 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.28 ) önkormányzati
rendeletének módosítását és az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának
2014. évi első féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót együtt tárgyalják- 7 igen
szavazattal elfogadta.
Csendes Ferenc a pénzügyi, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke, a
két napirendet a bizottság is együtt tárgyalta.. A szöveges előterjesztés tényeket
tartalmaz. A tavaszi iparűzési adóbevétel kiesés miatt a testület módosította a
költségvetést, egyedi határozattal több átcsoportosítás történt, ami az intézményeket
is érintette. Ez látszik most, hogy a testület jó döntést hozott , és az apparátus
végrehajtotta, hiszen az adóbevétel elérte az eredetileg betervezett összeget. Örömmel
nyugtázták, igy a megszorító intézkedéseket fel lehet oldani az intézményeknél, de
továbbra is ésszerűen kell a beszerzéseket végrehajtani
A Debreceni VIZMÜ Zrt. üzemeltetetési többletköltségekre és az elmaradt nyereségére
hivatkozással 302.241 eft-os követelést nyújtott be az önkormányzathoz. Bár a
koncessziós szerződést december 31-el felmondta a VIZMÜ Zrt., de attól még meg kell
fizetniük az önkormányzathoz a koncessziós dijat
Nem lehet elnéző a testület a VIZMÜ Zrt-vel szemben. A bizottságnak az volt a
véleménye és kéri, hogy indítson felszámolási eljárást az önkormányzat a VIZMÜ Zrt.vel szemben, amennyiben nem fizeti meg adótartozását. Ugy is per lesz belőle, ne
legyünk velük gálánsak.
A bizottság megállapította az is, hogy az iskola és az óvoda együttműködése nagyon
jó példát mutatott az építkezés folyamán. Étkeztetésnél segítettek egymásnak, így
ellátatlan gyerek nem volt az intézményekben. Reméli, hogy ez a jó kapcsolat
továbbra is igy marad.

I
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A hulladékgazdálkodás veszteséges, nagymértékű negatív eredményt mutat. Erre
vonatkozóan 2013-ban hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítására
nyújtottunk be pályázatot de támogatásban nem részesültünk, így a kieső bevételt
más forrásból kell pótolni
A bizottság a fentiek figyelembevételével mind az I. féléves beszámolót, mind pedig
a költségvetési rendelet-módosítást elfogadásra javasolja.
Beke Imre polgármester, egyetért a szakbizottság javaslatával, miszerint a VIZMÜ
Zrt.-vel szemben felszámolási eljárást indítson az önkormányzat, ha nem fizeti meg
az adóságát. Utána fog nézni, felkéri a Szabó Ügyvédi Irodát és egyeztetni fognak.
Ugy gondolja, hogy kezelhető lesz ez az ügy minél hamarabb.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a pénzügyi bizottság által tett
javaslatot - miszerint a VIZMÜ Zrt. ellen felszámolási eljárást indítson az
önkormányzat, ha nem fizeti meg az adóságát - fogadják el:
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő
A képviselő-testület a fenti javaslatot - miszerint a VIZMÜ Zrt. ellen felszámolási
eljárást indítson az önkormányzat, ha nem fizeti meg az adóságát - 7 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2014. (IX.30.}
Önkormányzati számú határozata;
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ugy döntött, hogy a
Debreceni VÍZMŰ Zrt- vel szemben felszámolási eljárást indít, amennyiben
nem fizeti meg az adóságát.
Határidő: folyamatos
Felelős: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a Nádudvar
Város Önkormányzata és intézményei gazdálkodásának 2014. I. féléves helyzetéről
készült tájékoztatót az alábbi határozati javaslattal fogadják el
Nádudvar Város Önkormányzata az 5/2014. (II.28.) önkormányzati számú
rendeletével elfogadott 2014. évi költségvetés I. féléves végrehajtásáról szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Beke Imre polgármester
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A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselt-testületének 105/2014. (IX. 30.)
önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzata az 5/2014. (II.28.) önkormányzati számú
rendeletével elfogadott 2014. évi költségvetés I. féléves végrehajtásáról szóló
tájékoztatót tudomásul veszt
Határidő: azonnal
Felelős: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az Nádudvar
Város Önkormányzatának a 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.28.)
önkormányzati rendeletének módosítását fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő
A képviselő-testület Nádudvar Város Önkormányzatának a 2014. évi költségvetéséről
szóló 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosítását 7 igen szavazattal
elfogadta és azt rendeletté nyilvánította a következők szerint:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (X.01.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 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:

66.200eFt-tal
66.200 eFt-tal nő,

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

4.437.308 eFt-

A hitelfelvétel összegét:
ban
Módosított költségvetési kiadási elő irányzatát:
ban
Módosított költségvetési bevételi előirányzatát:
ban

79.497

A kiadások és bevételek különbségét:
eFt-ban
állapítja meg.

4.357.811 eFt-

e

Ft-

3.436.292 eFt3,379.313 eFt56.979

(2)A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
Működési bevételek:
Támogatások, támogatásértékű bevételek:
Felhalmozási és tökejell bevételek:
Támogatási kölcsönök visszatérülése,
értékpapírok értékesítése:
Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről:
Finanszírozási bevétel:
jogcímenkénti bontásban állapítja meg.

509.456 eFt
2.842.475 eFt
15.000 eFt
1.000 eFt
11.382 eFt
1.057.995 eFt

(3)A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
Személyi juttatások:
Munkaadókat terhelő járulékok:
Dologi és egyéb folyó kiadások:
Ellátottak pénzbeli juttatásai:
Támogatásértékü működési kiadás:
Pénzeszközátadás műk.célra államházi.kívülre:
Felújítási, beruházási kiadások:
Támogatási kölcsönök nyújtása:
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:

575.1 94 eFt
134.821 eFt
330.949 eFt
232.238 eFt
116.378 eFt
106.619 eFt
1.925.324 eFt
1.000 eFt
3.799 eFt

761 eFt
9.209 eFt
1.001.016 eFt

Működési tartalék:
Pályázati pénzalap:
Finanszírozási kiadások:
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2. §

Az önkormányzat a módosítás utáni előirányzatát 1 -22. sz. mellékletek
mutatják.
3.§
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő
napon hatályát veszti.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző
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4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A 26/2014. (II. 27.) Ők. számú határozat hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: Beke Imre, polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a 26/2014. (II. 27.) Ök.
számú határozat hatályon kívül helyezésére, melynek írásos anyaga a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Dr. Koroknai-Bokor Erzsébet t irodavezető, elmondta, hogy azért volt
szükség a határozat visszavonására, mert tavasszal Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal „szakmai segítségnyújtásában" megállapította, hogy a
határozati forma nem megfelelő, a bölcsődei ellátás intézményi térítési
díjának meghatározására.
Megvizsgáltuk a hatályos Önkormányzati rendeletünket és azt
állapítottuk meg, hogy két új rendelet megalkotásával eleget tudunk
tenni a bölcsődei ellátás intézményi térítési dijának meghatározására.
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A régi rendeletet , a gyermekek védelemének helyi szabályairól és a térítési díjról , így
módosítani szükséges, valamint a társulási megállapodásban meghatározott gyermekvédelmi alapellátási feladatok esetében a nyújtott ellátásokról, azok
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról - szintén lesz egy uj rendelet, és ezt a
tényt a társulási megállapodásban is rögzíteni kell.
Ludmanné Papp Ilona egészségügyi, ifjusági és szociális bizottság elnöke, a
bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A bizottsági ülésen dr.Koroknai - Bokor
Erzsébet tájékoztatta a bizottság tagjait, igy az előterjesztést elfogadásra javasolják.

Beke Imre polgármester javasolta a képviselő-testület
előterjesztést az alábbi határozati javaslattal fogadják el:

tagjainak,

hogy

az

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 26/2014. (II. 27.) Ök. sz.
határozatát 2014. október 01. napjával hatályon kívül helyezi.
Határidő: 2014. október 1.
Felelős: Beke Imre polgármester
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 106/2014. (IX. 30.)
Önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 26/2014. (II.27.) Ök. sz.
határozatát 2014. október 01. napjával hatályon kívül helyezi
Határidő: 2014. október 1.
Felelős:
Beke Imre polgármester
5./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A gyermekek védelemének helyi szabályairól és a térítési díjról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a gyermekek védelemének helyi
szabályairól és a térítési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotására, melynek
irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Ludmanné Papp Ilona egészségügyi, ifjúsági és szociális bizottság elnöke, a
bizottság megtárgyalta a gyermekek védelmének helyi szabályairól és térítési díjáról
szóló rendelet-tervezetet, amelyet elfogadásra javasol a képviselő-testületnek.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a
gyermekek védelmének helyi szabályairól és térítési dijáról szóló rendelet
tervezetet fogadják el.
r

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7fő
A képviselő-testület a gyermekek védelmének helyi szabályairól és térítési díjáról
szóló rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal elfogadta és az rendeletté nyilvánította a
következők szerint:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014. (X.01.)
önkormányzati rendelete a gyermekek védelemének helyi szabályairól
és a térítési díjról
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13, § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) a 29. §-ában, valamint a 20/C. § (9)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekek védelmének helyi
szabályairól és a térítési díjról a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed:
a) Nádudvar
közigazgatási
területén
lakóhellyel
rendelkező
és
életvitelszerűen Nádudvaron élő mindazon személyek körére, akiket a
Gyvt. 4. § (1) és (3) bekezdése meghatároz.
b) bölcsődei ellátás esetén az a) pontban meghatározott személyeken
kívül, azon személyekre, akik a településen munkahellyel rendelkeznek.
Részletes rendelkezések
2. § Az Önkormányzat áltál biztosított ellátások formái:
(1) Pénzbeli és természetbeni ellátások:

a)rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
b)óvodáztatási támogatás
(2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti
alapellátások:
a)gyermekjóléti szolgált
b)bölcsőde

1. Pénzbeli és természetbeni ellátások
3.§ Az első alkalommal folyósításra kerülő óvodáztatási támogatást
természetbeni támogatásként kell biztosítani utalvány formájában.
2. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

4.§ (1) A gyermekjóléti szolgálatot Nádudvar Város Önkormányzata a Nádudvar
Mikrotérségi
Szociális
és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás
útján látja el társulási szerződés alapján.
2) Bölcsődei ellátás biztosítására Nádudvar Város Önkormányzata a
Napfény Óvoda és Bölcsödében, bölcsődei intézményegységet tart fenn.
Az ellátások igénybevétele és megszűnése
5. § (1) A gyermekjóléti szolgálat ellátásának igénybevétele Nádudvar Város
Önkormányzatának a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi
Intézményfenntartó Társulás keretében ellátott gyermekjóléti szolgáltatásról
szóló ../2014.(…
…) önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint
történik.
(2)
A bölcsődei ellátás igénybevétele- ha a Gyvt. másként nem
rendelkezik - önkéntes, az ellátást igénylő (a továbbiakban: kérelmező)
kérelmére
történik.
Cselekvőképtelen
kiskorú
kérelmét
törvényes
képviselője terjeszti elő.
(3) A bölcsödéi ellátás igénybevételére vonatkozó kérelmet írásban az
intézmény
által
rendelkezésre
bocsátott
formanyomtatványon
kell
benyújtani a Napfény Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjénél
3)Az intézményvezető hatáskörében - kérelem benyújtása és külön eljárás
nélkül - biztosítható ellátások nincsenek.
4)Az intézményvezető a kérelemről, annak beérkezésétől számított 21 napon
belül dönt.
5)Az ellátás megszűnik
a)a bölcsödéi nevelési év végén, ha a gyermek a 3. évét betöltötte,
b)ha a gyermek a Gyvt. 41. § (1), illetve {2} bekezdésében
meghatározott életkort elérte.

6)A kérelemre igénybe vett ellátás megszüntetését a jogosult, illetve törvényes
képviselője kérelmezheti, melynek alapján az intézményvezető az ellátást
megszünteti,
7)Az intézményvezető az önkéntesen igénybe ellátást megszünteti, ha a
jogosult a házirendet ismételten súlyosan megsérti, vagy az ellátás feltételei,
okai már nem állnak fenn.
{8} Ha a kérelmező az intézmény vezetőjének döntését vitatja, vagy ha az
intézményvezető az ellátás igénybevételéről nem intézkedik, a kérelmező, az
arról való tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz
fordulhat
Térítési díj
6. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatásért fizetendő térítési díj Nádudvar Város
önkormányzatának a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi
Intézményfenntartó Társulás keretében ellátott
gyermekjóléti szolgáltatásról szóló ../2014. (.. ..) önkormányzati
rendeletében kerül meghatározásra.
[2} A bölcsődei ellátás keretében biztosított gondozás intézményi térítési diját
az 1.sz. melléklet tartalmazza.
(3) A bölcsődei gondozás esetében nem kell intézményi térítési díjat
fizetni
a)a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermek,
b)a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek,
c)a három- vagy többgyermekes család gyermekének,
d)az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal
nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett, a nevelésbe vett
gyermek esetén.
(4) A
bölcsődei
ellátás
keretében
biztosított
gyermekétkeztetés
intézményi térítési díját a 2.sz. melléklet tartalmazza.
5)A bölcsődei ellátásért fizetendő személyi térítési díj összegét az
intézményvezető határozza meg a (6) bekezdés figyelembevételével
6)A bölcsődei ellátás keretében biztosított gondozás esetében nem kell
személyi térítési dijat fizetni, ha a jogosult családjában az egy főre eső havi
jövedelem 25%-a alacsonyabb, mint a személyi térítési díj összege.
(7)
A
Nádudvar
Város
Önkormányzata
által
biztosított
gyermekétkeztetés intézményi térítési díját a 3.sz. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések.
7. § (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
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(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nádudvar Város
Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. végrehajtásának helyi szabályairól szóló
5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete, valamint a gyermekétkeztetésről
szóló 9/2003. (II. 17.) Ök.sz. rendelet.

Beke Imre polgármester

Vincze András
jegyző

1. sz. melléklet a 19/2014. (X.01.) önkormányzati rendelethez
A bölcsődei ellátás keretében biztosított gondozás intézményi térítési díja: 798 forint

Beke Imre polgármester

Vincze András jegyző

2. sz. melléklet 19/2014. (X.O1.) önkormányzati rendelethez
A bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési
díja: 368forint

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

3. sz. melléklet
rendelethez
Beke Imre
polgármester

a

19/

2014.{X.

01.

)

önkormányzati

Vincze András
jegyző

6./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A Nádudvari Mikrotérségi Szociális és
Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás
keretében ellátott gyermekjóléti szolgáltatásról szóló
rendelet megalkotása Előterjesztő: Beke Imre
polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a
Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi
Intézményfenntartó Társulás keretében ellátott
gyermekjóléti szolgáltatásról szóló rendelet
megalkotására, melynek írásos anyaga a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Ludmanné Papp Ilona az egészségügyi, ifjúsági és
szociális bizottság elnöke, a bizottság a Nádudvari
Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi
Intézményfenntartó Társulás keretében ellátott
gyermekjóléti szolgáltatásról szóló rendelet rendelettervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
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Dr. Koroknai-Bokor Erzsébet irodavezető, tájékoztatta a képviselő-testület
tagjait, hogy a társtelepülések (Tetétlen és Bihardancsháza) képviselőtestületei támogatják
a rendeletalkotást.

Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy Nádudvari
Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás keretében
ellátott gyermekjóléti szolgáltatásról szóló rendelettervezetet fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő
A képviselő-testület a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi
Intézményfenntartó Társulás keretében ellátott gyermekjóléti szolgáltatásról szóló
rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal elfogadta és azt rendeletté nyilvánította a
következők szerint:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2014. (X.01.)
önkormányzati rendelete a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és
Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás keretében ellátott
gyermekjóléti szolgáltatásról
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13, § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény {a továbbiakban: Gyvt.) 29, § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a társulásban résztvevő Bihardancsháza Község
Önkormányzata Képviselő-testülete és Tetétlen Község Önkormányzata Képviselőtestülete véleményének kikérésével következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1, § A rendelet hatálya a Nádudvar, Tetétlen és Bihardancsháza közigazgatási
területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő mindazon
személyek körére kiterjed, akiket a Gyvt 4. § (1) és (3) bekezdése meghatároz.
Részletes rendelkezések
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
2 § A Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi intézményfenntartó
Társulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül a gyermekjóléti

szolgálatot látja el, társulási szerződés alapján.

3. Az ellátás igénybevétele és megszűnése
3. § (1) A gyermekjóléti szolgálat igénybevétele— ha a Gyvt másként nem
rendelkezik - önkéntes, az ellátást igénylő (a továbbiakban: kérelmező)
kérelmére
történik.
Cselekvőképtelen
kiskorú
és
cselekvőképességet
teljesen korlátozó gondnokság alatt álló személy kérelmét törvényes
képviselője terjeszti elő.
2)A kérelmet a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi
Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltató Központ vezetőjénél kell
előterjeszteni szóban, vagy írásban.
3)Az intézményvezető hatáskörében - kérelem benyújtása és külön eljárás
nélkül - biztositható ellátások nincsenek.
4)Ha az előterjesztett kérelem családgondozásra vonatkozik, akkor az ellátás
igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető a kérelmezővel Gyvt
32, § (7) bekezdésének megfelelő megállapodást köt.
5)Az ellátás megszűnik
a)határozott idejű elhelyezés esetén, a megjelölt időtartam -illetve a
meghosszabbított időtartam - leteltével,
b)a jogosultsági feltételek megszűnésével.
6)A kérelemre igénybe vett ellátás megszüntetését a jogosult, illetve törvényes
képviselője kérelmezheti, melynek alapján az intézményvezető az ellátást
megszünteti
7)Az intézményvezető az önkéntesen igénybe ellátást megszünteti, ha a
jogosult a házirendet ismételten súlyosan megsérti, vagy az ellátás feltételei,
okai már nem állnak fenn,
8)Ha az ellátást igénylő vagy a törvényes képviselője az intézmény
vezetőjének döntését vitatja, vagy ha az intézményvezető az ellátás
igénybevételéről nem intézkedik, a kérelmező vagy törvényes képviselője az
arról való tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz
fordulhat.
4. Térítési díj

4.§ A gyermekjóléti szolgálat igénybevételéért térítési díjat nem kell fizetni.
Záró rendelkezések

5.§ A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző
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7./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Jelentés a TVG. Kft. feladatellátásának 2014. I. féléves helyzetéről
Előterjesztő: Ludman Lajos ügyvezető
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a a TVG. Kft. feladatellátásának 2014, I.
féléves helyzetéről szóló jelentésre, melynek írásos anyaaga a jegyzőkönyv
mellékletét képezi
Megkérdezte Ludman Lajos ügyvezetőt, hogy kívánja -e

a jelentést kiegészíteni?

Ludman Lajos ügyvezetője nem kívánta a jelentést kiegészíteni.
Csendes Ferenc pénzügyi, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke,
elmondta, hogy részletesen tárgyalták a Kft. 2014. január 01-től 2014. június 30.
közötti időszakról készült beszámolóját, hiszen jelentős vesztesége van a Kft-nek.
Megállapítást nyert, hogy a gyógyászati tevékenységnél összességében a fél év alatt
3.263 eft veszteség keletkezett. Ez évvégére meg is duplázódhat. A fizikoterápiás
tevékenység önként vállalt feladat. Igaz a kezelések száma is megnövekedett, de
viszont ezzel szemben a költségek is. Nagyon fontosnak tartja , hogy maradjon meg ez
a szolgáltatás a nádudvari embereknek, mivel nagy szükség van rá. Nem kell
elutazniuk. Meg kell vizsgálni , vagy ha szükséges helyi szabályozás kell, talán emelni
lehetne a betegektől beszedett összeget 500 forintról magasabb összegre. Az OEP
engedélyeztető eljárása most fel van függesztve, mivel a tangentoros kádakat önerőből
nem tudja a KFt. beszerezni, amelynek 5 milliós forintos a költsége. Kéri a bizottság,
hogy az önkormányzat járjon közre, illetve a képviselőtestület segítségét is a
támogatási összeghez.
Az intézmények karbantartási tevékenységére tervezett keret még nincs teljes
mértékben felhasználva, de nagy valószínűséggel ez a keret szeptemberre elfogy.
Ugyanakkor a bejelentett hibák kijavításra kerültek, de van olyan hely, mint pl- a Rásó
udvar, ahova nem lett tervezve támogatási összeg.
A Kincsesházi munkák
befejeződtek, azonban a kivitelezés során előre nem látható többletmunkák merültek
fel, és olyan munkákat is elvégzett a Kft., ami nem szerepelt a pályázatban. A munka
nem lett kifizetve. Kérik a karbantartási keret felülvizsgálatát, illetve a költségek
megtérítését.
Szeméttelep működtetése, a hulladékkezelési közszolgáltatás veszteséges. A
kintlévőség kezelhetetlen. Bízik abban, hogy a NAV-os behajtás eredményesebb lesz.
Lehet, hogy nem lesz 70-80%-os szintű sem.
A rezsicsökkentésből adódó bevételcsökkenést pótolni kell. Meg kell vizsgálni a
működtetést, az átalakítást Meg kell nézni, hogy lehet jól működtetni a telepet. Ez már
a következő testület dolga lesz, kevesebb ráfordítással, több bevétel legyen.

- 58 -

A piac szombati nyitva tartása nem jó, deficit van, meg kell fontolni, hogy érdemes -e
tovább nyitva tartani.
Pozitívumként könyvelhető el, hogy bérbe adásából sikerült nyereségre szert tennie a
Kft-nek, mivel alacsonyabbra lett tervezve az összeg, valamint az év elején kiadásra
kerüli az uj piactéren létesített üzlethelyiségek egy része is.
Meg kell nézni tételesen a KFt-nél a lehetőségeket , készíteni kell egy felmérést, hogy
milyen jövőképet lát, hogy évvégére tisztázódjanak a dolgok. A Kft most veszteséges,
a könyvelés jó. Javasolja a bizottság, mivel a Kft. veszteséges, ezért ne fizessen
társasági adót.
A bizottság mindezekkel együtt az Kft. féléves beszámolóját elfogadásra javasolja.
Réz Szilárd alpolgármester, elfogadja és csatlakozik Csendes Ferenc
képviselőtársa hozzászólásához, mely a kft-ben végzett munkáról szólt. Elmondta,
hogy ő személy szerint is a négy év óta többször is megfordult a Kft-nél.
Másfél éve, pedig minden szerdán projekt megbeszélések voltak. Az ott
elhangzottakról mindig referált a polgármester Urnak. Együtt izgultak , hogy
elnyerik -e a támogatásokat, pályázatokat. Mindig sokat dolgoztak a
pályázatokon, a városfenntartáson. Most megköszöni a Kft. vezetőjének ,
dolgozóinak a városért tett munkáját. A jövőben is igy tegyenek, igy
dolgozzanak.
Beke Imre polgármester, csatlakozott alpolgármester úr hozzászólásához, és ö is
mindenki nevében megköszönte a Kft vezetőjének és dolgozóinak a végzett
lelkiismeretes munkát.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a Nádudvari Nonprofit Kft 2014. január
01- 2014. június 30. közötti időszakról készült beszámolót az alábbi határozati
javaslattal fogadják el:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvari Nonprofit Kft 2014.
január 01- 2014. június 30. közötti időszakról készült beszámolót elfogadta.
Utasítja a polgármestert, hogy a Kft. ügyvezetőjét a testület döntéséről értesítse ki.
Határidő: 2014. október 06.
Felelős: Beke Imre polgármester
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7fő
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A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 107/2014. (IX.30.)
önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvari Nonprofit Kft 2014.
január 01 - 2014. június 30, közötti időszakról készült beszámolói elfogadta.
Utasítja a polgármestert, hogy a Kft. ügyvezetőjét a testület döntéséről értesítse ki.
Határidő: 2014. október 06.
Felelős: Beke Imre polgármester
8,/ KÜLÖNFÉLÉK:
1./
Tárgy: Csatlakozás a 2015. évre kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a 2015. évre kiírt Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásra, melynek
írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Elmondta, hogy két határozati javaslatról kell dönteni.
I.sz, határozati javaslat:
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az I.sz.
határozati javaslatban foglaltakat az alábbiak szerint fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja visszavonhatatlan
szándékát, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015.
évi pályázati fordulójához.
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Felkéri Beke Imre polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot írja alá és a
Támogatáskezelő részére határidőig juttassa el.
Felkéri dr. Koroknai-Bokor Erzsébet Igazgatási Iroda vezetőt, hogy a Bursa Hungarica
pályázat helyben történő kiírásáról, valamint annak kihirdetéséről gondoskodjon.
Határidő:

Felelős:

Csatlakozási nyilatkozat aláírására és eljuttatására: 2014.
október 1.
A pályázat kiírására: 2014. október 14.
Beke Imre polgármester
dr, Koroknai-Bokor Erzsébet, Igazgatási 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 Képviselő-testületének I08/2O14. (IX. 30.)
Önkormányzati határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja visszavonhatatlan
szándékát, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015.
évi pályázati fordulójához.
Felkéri Beke Imre polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot írja alá és a
Támogatáskezelő részére határidőig juttassa el.
Felkéri dr. Koroknai-Bokor Erzsébet Igazgatási Iroda vezetőt, hogy a Bursa Hungarica
pályázat helyben történő kiírásáról, valamint annak kihirdetéséről gondoskodjon.
Határidő: Csatlakozási nyilatkozat aláírására és eljuttatására: 2014. 10.01.
A pályázat kiírására: 2014. október 14.
Felelős:

Beke Imre polgármester
dr. Koroknai-Bokor Erzsébet, Igazgatási Irodavezető
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IIsz. határozati javaslat:
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a II. sz.
határozati javaslatban foglaltakat az alábbiak szerint fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015, évi költségvetése
tervezésekor 1.000.000 Ft-ot azaz egymillió forintot kíván betervezni a Bursa
Hungarica ösztöndíj rendszer 2015. évi pályázati fordulójának önkormányzat által
fedezett részére.
Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a költségvetés tervezetének
összeállításakor ezt a tételt szerepeltesse a költségvetés megfelelő során.
Határidő: 2015. február 28.
Felelős:
Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 109/2014. (IX.30.)
önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetése
tervezésekor 1,000,000 Ft-ot azaz egymillió forintot kíván betervezni a Bursa
Hungarica ösztöndíj rendszer 2015, évi pályázati fordulójának önkormányzat által
fedezett részére.
Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a költségvetés tervezetének
összeállításakor ezt a tételt szerepeltesse a költségvetés megfelelő során.
Határidő: 2015. , február 28.
Felelős:
Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető
2./
Tárgy: A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számának meghatározása Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a helyi népszavazás kezdeményezéséhez
szükséges választópolgárok számának meghatározására, melynek irásos anyaga a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Korcsmáros Sándor ügyrendi igazgatási, jogi bizottság elnöke, a bizottság
megtárgyalta a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számának meghatározásáról szóló rendelet-tervezetet.
Megállapította, hogy a törvénynek és a jogszabályban előírtaknak megfelelően lett a
rendelet-módosítás előterjesztve, igy javasolja a képviselő-testületet tagjainak, hogy a
helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló rendelet-tervezetet fogadják el
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy helyi
népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló rendelet-tervezetet fogadják el
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő
A képviselő-testület a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló rendelettervezetei 7 igen szavazattal elfogadta és az rendeletté nyilvánította a következők
szerint:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2014. (X.01.)
önkormányzati rendelete A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok
számának meghatározásáról
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32, cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a népszavazás
kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási
eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el:

1.§.
Helyi népszavazást a település választópolgárai húsz százalékának megfelelő számú
választópolgár kezdeményezhet

2.§.
A rendelet a kihirdetését kővető napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a helyi
népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 5/1992. (IV. 30.) önkormányzati
rendelet hatályát veszti.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző
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3./
Tárgy: 2014, évi költségvetési többletbevételek terhére tervezeti működési és
felhalmozási kiadások
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett 2014. évi költségvetési többletbevételek
terhére tervezett működési és felhalmozási kiadásokra, melynek írásos anyaga a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Csendes Ferenc pénzügyi, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke, a
bizottság megtárgyalta az előterjesztést, amelyből látszik, hogy az uj hivatal
épületének tetőtéri részéhez az építészeti munkákra, a villamos-szerelési munkákra,
illetve a belső építészeti munkákra kell a többletköltség.
A kormányablak kialakítására is van betervezve többletköltség, pedig nem fizetnek,
csak igényeik vannak. Bérleti dijat sem fizet, csak a rá eső részt. Bele kellene tenni
ebbe a költségbe az amortizációt, ami idő után megtérülne. A többletköltség közel 11
millió forint, ami az építészeti munkákra és a villamos-szerelési munkákra kell.
A Jókai utcai Sportcentrum eszközbeszerzésére és a Szauna ház kialakítására is kell
többletköltség. Kaptunk támogatást, de sajnos az önkormányzatok esetében ÁFA
nélküli összeget fogadott el a támogató, így a 27 % Áfa-t saját erőként mellé kell tenni
ahhoz, hogy a pályázat szerinti műszaki tartalom megvalósuljon. A szauna házat
decemberig meg kell csinálni, mert 2015. január 01-el el kell számolni az összeggel.
Javasolják a térfigyelő kamerák kiépítését a közrend, a közbiztonság növelése
érdekében, ami nagyon fontos.
Hulladékgazdálkodás problémáival, a díjstop, a rezsicsökkentés, a fizetendő járulék,
illetve a telep üzemeltetésének támogatása is szükséges, ezért elfogadja a bizottság ,
hogy a Környezetvédelmi Alappal 20 MFt kerüljön átadásra a Kft-hez.
Összességében a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztés,
Beke Imre polgármester, valóban látszik, hogy a kormányhivatal költségesebb, de
nádudvari emberekért tesszük, és az ott dolgozókért, hisz ők is hozzánk tartoznak.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az előterjesztésben foglalt határozati
javaslatot az alábbiak szerint fogadják el:
Nádudvar Város önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklet II/1. sora
és az azóta keletkezett többletbevételek terhére elfogadja az alábbi bevételi és
kiadási előirányzatok növelését:
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Többlet bevételek:
1.Helyi adóbevétel:
2.Városközpont projekt többlettámogatása
3.Pályázati pénzalap:
Bevételek Összesen:
Többletkiadások:
1.Városközpont projekt fejlesztési kiadásai:
2.Önkormányzati intézmények dologi kiadása:
3.LEADBR projekt sporteszköz-beszerzés:
4.LEADER projekt Szaunaház építése:
5.Térfigyelő kamerák kihelyezése:
6.Hulladékgazdálkodási feladatok:
7.Intézményi karbantartási kiadások:
Kiadások összesen:

70.000 eFt
20.000 eFt 7.224
eFt 97.224 eFt

41.424 eFt
20,000
eFt
2.080
eFt
3.175
eFt
8.745 eFt
20.000
eFt
1.800 eFt
97.224 eFt

(Az összegek bruttó értékek.)
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a fejlesztések megvalósítása
érdekében a szerződéseket kösse meg.
Felkéri a Képviselő-testület a Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy a fenti
tételeket a költségvetés soros következő módosításakor építse be, a polgármester
pedig terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: azonnal
Felelős:
Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 7 igen szavazattál elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő testületének 110/2014. (IX.30.)
Önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014, évi
költségvetéséről szóló 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklet II/1. sora
és az azóta keletkezett többletbevételek terhére elfogadja az alábbi bevételi és
kiadási előirányzatok növelését:
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Többletbevételek:
1.Helyi adóbevétel:
2.Városközpont projekt többlettámogatása
3.Pályázati pénzalap:
Bevételek Összesen:
Többletkiadások:
1.Városközpont projekt fejlesztési kiadásai:
2.Önkormányzati intézmények dologi kiadása:
3.LEADER projekt sporteszköz-beszerzés:
4.LEADER projekt Szaunaház építése:
5.Térfigyelő kamerák kihelyezése:
6.Hulladékgazdálkodási feladatok:
7.Intézményi karbantartási kiadások:
Kiadások összesen:

70.000 eFt
20.000 eFt
7.224 eFt
97.224 eFt

41.424 eFt
20.000eFt 2.080
eFt
3.175 eFt 8.745
eFt
20.000
eFt
1.800 eFt
97.224 eFt

(Az összegek bruttó értékek.)
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a fejlesztések megvalósítása
érdekében a szerződéseket kösse meg.
Felkéri a Képviselő-testület a Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy a fenti
tételeket a költségvetés soros következő módosításakor építse be, a polgármester
pedig terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: azonnal
Felelős:
Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
4./
Tárgu: Önkormányzati folyószámla-hitel meghosszabbítása 2014. évre
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett az Önkormányzati folyószámlahitel
meghosszabbítása 2014. évre, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Csendes Ferenc pénzügyi, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke, a
bizottság megtárgyalta az Önkormányzati folyószámla-hitel meghosszabbítása 2014.
évre, és azt elfogadásra javasolja.
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Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
önkormányzat folyószámla-hitel meghosszabbítását 2014. évre szóló előterjesztést az
alábbi határozati javaslattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat folyamatos
likviditásának biztosítása érdekében hozzájárul, hogy az Önkormányzat továbbra is
folyószámla hitelt vegyen igénybe, amelynek maximális összege : 48.000.000.- Ft.
A 23/2014. (II.27.) önkormányzati számú határozatban az Önkormányzat
kötelezettségvállalása a már fennálló kötelezettségekkel együtt sem haladja meg az
önkormányzat saját bevételeinek 50 %-át, tehát korlátozás alá nem esik.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az igénybe vett hitel és járulékai
összegét 2014. december 31-ig visszafizeti.
A hitelfedezetéül az önkormányzat a költségvetési saját bevételeit, átengedett
bevételeit, és az általános működési és szakmai ágazati támogatásokat - a hitel és
járulékai összegének mértékéig -az OTP Bank Nyrt. javára engedményezi
Az önkormányzat kijelenti, hogy nem áll fenn olyan tartozása, amely a helyi
önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény
mindenkor hatályos rendelkezései szerint adósságrendezési eljárás
kezdeményezésére ad lehetőséget. Kijelenti továbbá, hogy nem kezdeményeztek, és
nem is fenyegeti olyan bírásági, vagy más hasonló eljárás, amelynek hatása
hátrányos lehet az önkormányzat bank általi megítélésére. Kötelezettséget vállal arra,
hogy haladéktalanul írásban tájékoztatja a bankot, ha ellene végrehajtási eljárás
megindítására kerülne sor.
Felhatalmazza továbbá a polgármestert és a Közgazdasági és Pénzügyi Iroda
vezetőjét, hogy a folyószámla-hitel szerződést a számlavezető bankkal, az OTP és
Kereskedelmi Bank Nyrt. Északkelet-magyarországi Régió Debreceni Fiókjával az
önkormányzat számára elérhető legkedvezőbb feltételekkel kösse meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügy Iroda vezetője
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő
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A képviselő-testület az Önkormányzati folyószámla-hitel meghosszabbítása 2014.
évre 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 111/2014. (IX. 30.)
önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat folyamatos
likviditásának biztosítása érdekében hozzájárul, hogy az önkormányzat továbbra is
folyószámla hitelt vegyen igénybe, amelynek maximális összege : 48.000.000.-Ft,
A 23/2014. (11.27.) Önkormányzati számú határozatban az önkormányzat
kötelezettségvállalása a már fennálló kötelezettségekkel együtt sem haladja meg az
önkormányzat saját bevételeinek 50 %-át, tehát korlátozás alá nem esik,
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az igénybe vett hitel és járulékai
összegét 2014. december 31-ig visszafizeti.
A hitelfedezetéül az önkormányzat a költségvetési saját bevételeit, átengedett
bevételeit, és az általános működési és szakmai ágazati támogatásokat - a hitel és
járulékai összegének mértékéig - az OTP Bank Nyrt. javára engedményezi.
Az önkormányzat kijelenti, hogy nem áll fenn olyan tartozása, amely a helyi
önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény
mindenkor hatályos rendelkezései szerint adósságrendezési eljárás
kezdeményezésére ad lehetőséget. Kijelenti továbbá, hogy nem kezdeményeztek, és
nem is fenyegeti olyan bírósági, vagy más hasonló eljárás, amelynek hatása
hátrányos lehet az Önkormányzat bank általi megítélésére. Kötelezettséget vállal
arra, hogy haladéktalanul írásban tájékoztatja a bankot, ha ellene végrehajtási
eljárás megindítására kerülne sor.
Felhatalmazza továbbá a polgármestert és a Közgazdasági és Pénzügyi Iroda
vezetőjét, hogy a folyószámla-hitel szerződést a számlavezető bankkal, az OTP és
Kereskedelmi Bank Nyrt. Északkelet-magyarországi Régió Debreceni Fiókjával az
önkormányzat számára elérhető legkedvezőbb feltételekkel kösse
meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügy Iroda vezetője
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5./
Tárgy: Rendőrségi eszközbeszerzés.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Rendőrségi eszközbeszerzésre, melynek
irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
r

Nagy szükség van erre a videokamerára, hisz a rendőri munka eredményesebb és
hatékonyabb elvégzése érdekében a Nádudvari Rendőrőrs eszközparkját fejleszteni
kell, igy nem lesz kétséges a vitatott dolog, hisz a kamera mindent rögzít. Sajnos a
rendőrségnek nincs hozzá kellő anyagi fedezete, de mivel ez közös érdek, igy kérik,
hogy anyagi segítséggel járuljon hozzá az önkormányzat a sikeresebb
munkavégzéshez 1 db videó kamera és hozzákapcsolódó tartozékok beszerzéséhez,
melynek nettó értéke 240.000.-Ft.
Csendes Ferenc pénzügyi, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke, a
bizottság megtárgyalta a rendőrségi eszközbeszerzésre vonatkozó előterjesztést, az
abban foglaltakkal maximálisan egyetért. Régóta szükség lett volna már egy ilyen
videokamerára. Az előterjesztésben foglaltakat a bizottság elfogadásra javasolja.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben foglaltakat az alábbi határozati javaslattal fogadják el:
Nádudvar
Város
Önkormányzat-a
Képviselő-testülete
a
Hajdúszoboszlói
Rendőrkapitányság Nádudvari Rendőrőrse eszközparkjának fejlesztése és a
sikeresebb nyomozati tevékenység érdekében engedélyezi, hogy nettó 240.000.- Ft
összegben videokamera és tartozékai kerüljenek megvásárlásra a 2014. évi
önkormányzati költségvetés tartalékalapja terhére. A beszerzést követően az eszközt
és tartozékait leltárilag a Rendőrség használatába kell átadni.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy az önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 5/2014. {II..28.) önkormányzati rendelet soron következő
módosításakor a beszerzést építse bele.
Felkéri a Képviselő-testület a Nádudvari Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és
Pénzügyi Irodáját, hogy a beszerzési és az eszközátadást bonyolítsa le.
Határidő: azonnal
Felelős: Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi Iroda Vezetője
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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 112/2014. (IX.30.)
Önkormányzati számú határozata:
Nádudvar
Város
Önkormányzaté
Képviselő-testülete
a
Hajdúszoboszlói
Rendőrkapitányság Nádudvari Rendőrőrse eszközparkjának fejlesztése és a
sikeresebb nyomozati tevékenység érdekében engedélyezi, hogy nettó 240.000.- Ft
összegben videokamera és tartozékai kerüljenek megvásárlásra a 2014. évi
önkormányzati költségvetés tartalékalapja terhére. A beszerzést követően az eszközt
és tartozékait leltárilag a Rendőrség használatába kell átadni.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy az önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet soron következő
módosításakor a beszerzést építse bele.
Felkéri a Képviselő-testület a Nádudvari Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és
Pénzügyi Irodáját, hogy a beszerzést és az eszközátadást bonyolítsa le.
Határidő: azonnal
Felelős:
Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi Iroda Vezetője

INTERPELLÁCIÓ
Boros Lajosné képviselő, tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy az iskola
kamerarendszer kiépítésére pályázatot nyújtott be, 8 db. kamerára, amely nyertes
pályázat lett. Ez egy külső, belső rendszer , a központi helye az iskolában lesz.
381.000,-ft-ba kerül, a többi állami támogatásból készül el, de majd csak a
felújítások után kerül sor a kiépítésére, amelyre határidő hosszabbítást kért. Ezzel
kapcsolatban a T V G Kft-vel egyeztet.
Ezt követően, mint képviselő, és mint az oktatási, kulturális, sport és idegenforgalmi
bizottság elnöke, megköszönti a hivatal apparátusának, az intézmények dolgozóinak,
a 4 év alatt tett segítéségét. Gazdag munkaprogram volt, ami beruházásokon is
látszik. Mindezzel a jövőt és a lakosságot szolgáltuk.
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Minden rendezvény sikeres volt, a városnapi, a töröklaponyagi vigasságok, amik
színesebbé tették nádudvari embereknek a napjait. Kérte a hivatal vezetését, és az
intézményvezetőket, hogy a dolgozók felé tolmácsolják a köszönetét.

Ludmanné Papp Ilona képviselő, az egészségügyi, ifjúsági és szociális bizottság
elnöke, elmondta, hogy sok pozitív döntést hozott a képviselőtestület, aminek a
lakosság is örült Igy pl a fizikoterápia is pozitív döntés volt, bár most veszteséges,
de akkor sok nádudvari beteg ember van, aki ennek örül.
A fizikoterápia létrehozásában Juhász Sándor képviselőtársa is sokat tett.
Idesorolható még a méhnyakrák elleni oltás is, ez is pozitívum a lakosság körében
is. Megköszönte a hivatal apparátusának, az intézmények dolgozóinak, az
egészségügyben dolgozóknak a maximális segítségnyújtást és együttműködést.

Beke Imre polgármester, ez a négy év gyorsan elszaladt, de jó volt. A képviselőtestület kapcsolata a hivatal apparátusával, az intézményekkel nagyon jó volt. Az
elért eredmények magukért beszélnek, mindez nagy dolog. Nagyon örül annak is,
hogy jól összekovácsolódott a testület melyet megköszönt
Mivel több napirend és hozzászólás nem volt az ülést 15 órakor
berekesztette.

Kmft.

Beke Imre
polgármester

Juhász Sándor

Vincze András jegyző

Korcsmáros Sándor

jegyzőkönyv-hitelesítők

