JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2015. január 29-én du. 14 órakor a Nádudvari Polgármesteri
Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
ülésének alkalmából.
Jelen vannak: Beke Imre polgármester
Boros Lajosné,
Czibere Lajos,
Csendes Ferenc,
Dr.Danka József,
Kalmár Erzsébet,
Ludmanné Papp Ilona,
Réz Szilárd képviselők
Vincze András jegyző,
Dr.Sós Csaba aljegyző,
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,
Kovács Lászlóné irodavezető,
Kertész Attila mb.főépitész,
Ludman Lajos TVG-Nonprofit Kft. ügyvezető,
Bényei Gyula köztisztviselő,
Tóthné Budaházi Judit ÁMK. Igazgató,
Horváth Tibor NCKO elnök,
Makula Attila NCKO elnök-helyettes,
Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,
Távolmaradását bejelentette:
Korcsmáros Sándor képviselő
Beke Imre polgármester, megállapította, hogy 8 fő képviselő jelen van, így a testület
határozatképes.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Előterjesztést tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre dr. Danka József és Ludmanné Papp
Ilona képviselőkre, melyet a testület 8 igen szavazattal elfogadott.
Ezt követően az alábbiakban tájékoztatta a képviselő-testület tagjait , két ülés
közötti fontosabb eseményekről:
1./
A Sinkókerti szülők megkeresték azzal a kéréssel, hogy iskolabusz járatot
szeretnének, melynek a költségét ők mint szülők megfizetnék. Most a
szennyvízhálózat építés munkálatai és az időjárás miatt is nagyon nagy sár van,
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ezért is szeretnék, ha a gyerekeket busz vinné fel az iskolába. Ugy gondolták, hogy
a Kabai utcától – Puskin u. - Csillag u.szakasz, illetve a Kossuth u – Tolbuhin úti
szakaszt érintené az iskolabusz.
A NÁDGÉP Kft-nek van egy 40 férőhelyes autóbusza, amely 7,20 órától – 7,45 óráig
szabad, igy el is tudja vinni a gyerekeket az iskolába. Kéri a képviselő-testület
tagjait, hogy támogassák a szülők kérését. Ő is támogatja.
Egyébként heti szinten egyeztetés van a szennyvízhálózat építésvezetőjével Kovács
István és Angyal Lajos urakkal, valamint Ludman Lajos TVG Kft. ügyvezetőjével ,
miként lehetne ezt a sarat eltüntetni. Azt mondják ez a nádudvari sár mindent
elnyel, hiába szórják meg kaviccsal, azonnal elnyeli. A végső megoldás az lesz,
amikor kész a szennyvízcsatorna hálózat és az utakat leaszfaltozzuk.
2./
A továbbiakban arról tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a Tiszamenti
Regionális Vízmű Zrt.-vel aláírásra került a nádudvari víziközmű-hálózat
üzemeltetése. Igy a társaságban 10.000,- ft tulajdonrészünk van.
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3./
A következőkben a Pro-Labor Kft. levelét olvasta fel, melyben az önkormányzat és
köztük létrejött közreműködői szerződést kívánják felbontani, március 31el, pénzügyi ellehetetlenülésre hivatkozva. Tehát azt jelenti, hogy nem lesz
labor, ahol vérvétel folyik. Ez elég váratlanul érte az önkormányzatot.
Egyeztetett dr. Püski László háziorvossal, és kérte segítségét. Így a jövő
héten csütörtökön fognak tárgyalni a Kenézy Kórház illetékesével a
feltételekről. Mindenképp megoldást kell találni.
4./
Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a LEADER Közhasznú Egyesület Helyi
Akciócsoport közel 73 millió forintból gazdálkodhat 2015. január 01-től –
2015. június 30-ig. Ebben benne van Nádudvar is, hiszen tagja a
csoportnak. Itt lehet pályázni. Ezt a pénzt el kell költeni, mert ha nem,
akkor bekerül közös be. Ebben az ügyben Boros Lajosné alpolgármester
asszony egyeztetett az egyesület vezetőjével.
Boros Lajosné alpolgármester, erre a pályázati lehetőségre igényt nyújtottak be ,
két helyi rendezvényre. A
pásztornapra
400 eft összegben, és a
gyermeknapra, ha helyi rendezvény lesz , akkor 240 eft, de ha más
települést is be tudunk vonni, akkor 400 eft. Még képlékeny a dolog, további
egyeztetést kiván.
Nagyon szerette volna a városnapi
rendezvénysorozatot is beletenni, de ez nem fog menni.
Dolgoznak azon is, hogy Nádudvarról készüljön egy kiadvány, hisz nagyon sok
infrastruktúra van , a fejlődés, a változás mindenki szeme láttára
folyamatosan nő.
Az idelátogatóknak
lenne egy emlék, amit el tudnak vinni. Erről még a
későbbiekben beszélni kell.
Beke Imre polgármester, tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy ma délelőtt
tárgyalt a szakiskola fafaragó oktatójával , aki felajánlotta, hogy a két
iskola közötti térre egy nádudvari motívumokkal díszített kaput
készítenének. Nemzetközi találkozó lenne, kb. 2 millió forint . Nádudvarnak
az lenne a lényege, hogy minél több pénzt és értéket idehozni .
A Leader akciócsoport 73 milliós pályázati költsége utófinanszirozásu , a ránk eső
részt meg kell finanszírozni az önkormányzatnak, ezt az összeget
visszakapjuk, szeptember 30-ig.
Czibere Lajos képviselő, be kell vonni az egész várost ebbe a pályázati lehetőségbe,
mert vannak olyan civilszervezetek, akiknek vannak rendezvényei, és ezt is
lehetne támogatni. Meddig kell beadni a pályázatot?
Boros Lajosné alpolgármester, nem tudja a pontos határidőt.
Beke Imre polgármester, utána kell nézni, a Leadernél, hogy milyen feltételek mellett
pályázhatnak a civilszervezetek.
Boros Lajosné alpolgármester, azok pályázhatnak, akik
beszálltak bizonyos
összeggel. Az önkormányzat és a Jövő Nemzedékéért Alapítvány pályázott eddig.
Ludmanné Papp Ilona képviselő, a közgyűjteményi alapítvány is pályázott
kapott is támogatást.
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Czibere Lajos képviselő, az önkormányzat szervezésében bármely civilszervezet
pályázathat.
Beke Imre polgármester, számla kell, mindenhova el kell számolni a kapott
pályázati pénzzel.
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy a két ülés közötti fontosabb
szóló tájékoztatót fogadják el és vegyék tudomásul.

eseményekről

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót 8
igen szavazattal elfogadta és tudomásul vette.
Beke Imre polgármester, ezt követően a meghívóban közölt napirendi pontokat tette
fel szavazásra, és kérte a testület tagjait, hogy fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a meghívóban közölt napirendi pontokat 8 igen szavazattal
elfogadta és az alábbiak szerint tárgyalja:
1./ A 202/2013. (XI.28.) Ök. sz. határozattal elfogadott, az 1600, 1602, 1603 hrsz.
érintő Nádudvar Város Település Rendezési Tervének módosításával kapcsolatban, a
terv várható környezeti hatásának jelentőségére irányuló vizsgálat lefolytatásának
szükségessége
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
2./ A 202/2013. (XI.28.) Ök. sz. határozattal elfogadott, az 1600, 1602, 1603 hrsz.
érintő, Nádudvar Város Település Rendezési Tervének módosításával kapcsolatban,
a véleményezési szakaszban beérkezett vélemények kiértékelése, azok elfogadása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
3./ A 130/2014. /IX.27.) Ök. sz. határozattal elfogadott, Nádudvar Város Település
Rendezési Tervének módosításával kapcsolatban, a terv várható környezeti
hatásának jelentőségére irányuló vizsgálat lefolytatásának szükségessége
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
4./ A 130/2014. /IX.27.) Ök. sz. határozattal elfogadott, Nádudvar Város Település
Rendezési Tervének módosításával kapcsolatban, a véleményezési szakaszban
beérkezett vélemények kiértékelése, azok elfogadása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
5./ Tájékoztató Nádudvar Város környezeti állapotáról
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
6./ A nádudvari 690/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
7./A Nádudvari Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
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Előterjesztő: Beke Imre polgármester
8./A Nádudvar Város Önkormányzata és a Nádudvari Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
9./ Különfélék
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A 202/2013. (XI.28.) Ök. sz. határozattal elfogadott, az 1600, 1602, 1603
hrsz. érintő Nádudvar Város Település Rendezési Tervének módosításával
kapcsolatban, a terv várható környezeti hatásának jelentőségére irányuló vizsgálat
lefolytatásának szükségessége
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a 202/2013. (XI.28.) Ök. sz. határozattal
elfogadott, az 1600, 1602, 1603 hrsz. érintő Nádudvar Város Település Rendezési
Tervének módosításával kapcsolatban, a terv várható környezeti hatásának
jelentőségére irányuló vizsgálat lefolytatásának szükségessége, melynek irásos
anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Elmondta, hogy az 1., 2., 3., 4., 5. számu napirendi pontok összefüggésben vannak
egymással, de mindegyikről külön-külön határozatot kell hozni. Mivel egymásra
épülnek az előterjesztések, igy javasolja, hogy egy csomagban tárgyalják, hiszen a
bizottsági ülésen is igy történt.
Üdvözölte Kertész Attila mb. főépitészt, és megkérdezte, hogy a napirendi pontokkal
kapcsolatban kiván –e kiegészitést tenni?
Kertész Attila mb.főépitész, már a bizottsági ülésen is elmondta, hogy a 6-7, és a
6-8/2015. iktatószámú előterjesztés a rendezési terv módosításával kapcsolatos
környezeti hatásvizsgálat eldöntésének lezárása.
Mivel egy környezetvédelemért
felelős szerv sem tartotta szükségesnek a környezeti hatásvizsgálatot, igy ő is
javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy
ne tartsa szükségesnek a
hatásvizsgálat elvégzését.
A 6-11, és a 6-12/2015. számú előterjesztés szintén a rendezési terv módosításával
kapcsolatban a beérkezett vélemények kiértékeléséről és azok elfogadásáról szól. A
képviselő-testület döntése értelmében a WYXABO Kft. és a Juhker Kft kérelmének
megfelelően. Eddig nem kellett ilyen jellegű határozatot hozni, de a jogszabály előríja,
hogy a testületnek jóvá kell hagynia, vagy véleményezni kell.
A Juhker Kft-nél volt észrevételezés, hogy
a biológiai aktivitás kevés. A
véderdősáv átkerült a másik oldalra.
Csendes Ferenc városfejlesztési, környezetvédelmi bizottság tagja, mind a négy
előterjesztést megtárgyalta, és 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Beke Imre polgármester, mivel 4 határozati javaslat van, igy egyenként teszi fel
szavazásra.
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Beke Imre polgármester javasolta, hogy az előterjesztésben foglalt határozati
javaslatot az alábbiak szerint fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 130/2014. (IX.27.) Ök. sz.
határozatával az 1600; az 1602, és az 1603 hrsz-ú ingatlanokat érintően elfogadta a
Város Településrendezési tervének módosítását. A Képviselő-testület a módosítással
összefüggésben nem tartja indokoltnak és szükségesnek – az érintett szakhatóságok
véleményére figyelemmel – a környezeti hatásvizsgálat lefolytatását.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy a határozatot írásban
továbbítsa Kertész Attila megbízott városi főépítész részére.
Határidő: 2015. január 30.
Felelős: Beke Imre polgármester
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat
önkormányzati számu határozata:

Képviselő-testületének 2/2015. (I.29.)

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 130/2014. (IX.27.) Ök. sz.
határozatával az 1600; az 1602, és az 1603 hrsz-ú ingatlanokat érintően elfogadta a
Város Településrendezési tervének módosítását. A Képviselő-testület a módosítással
összefüggésben nem tartja indokoltnak és szükségesnek – az érintett szakhatóságok
véleményére figyelemmel – a környezeti hatásvizsgálat lefolytatását.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy a határozatot írásban
továbbítsa Kertész Attila megbízott városi főépítész részére.
Határidő: 2015. január 30.
Felelős: Beke Imre polgármester
2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: 202/2013. (XI.28.) Ök. sz. határozattal elfogadott, az 1600, 1602, 1603 hrsz.
érintő, Nádudvar Város Település Rendezési Tervének módosításával kapcsolatban,
a véleményezési szakaszban beérkezett vélemények kiértékelése, azok elfogadása.
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a 202/2013. (XI.28.) Ök. sz. határozattal
elfogadott, az 1600, 1602, 1603 hrsz. érintő, Nádudvar Város Település Rendezési
Tervének módosításával kapcsolatban, a véleményezési szakaszban beérkezett
vélemények kiértékelése, azok elfogadása, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Javasolta, hogy az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot az alábbiak szerint
fogadják el:
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Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 202/2014. (XI.28.) Ök. sz.
határozattal elfogadott, a 1600, 1602, 1603 hrsz-ú ingatlanokat érintő, a Város
Településrendezési tervének módosításával összefüggésben az egyeztetési
tervdokumentációt elfogadja.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy a határozatot írásban
továbbítsa Kertész Attila megbízott városi főépítész részére.
Határidő: 2015. január 30.
Felelős: Beke Imre polgármester
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat
önkormányzati számu határozata:

Képviselő-testületének 3/2015. (I.29.)

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 202/2014. (XI.28.) Ök. sz.
határozattal elfogadott, a 1600, 1602, 1603 hrsz-ú ingatlanokat érintő, a Város
Településrendezési tervének módosításával összefüggésben az egyeztetési
tervdokumentációt elfogadja.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy a határozatot írásban
továbbítsa Kertész Attila megbízott városi főépítész részére.
Határidő: 2015. január 30.
Felelős: Beke Imre polgármester
3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: 130/2014. /IX.27.) Ök. sz. határozattal elfogadott, Nádudvar Város Település
Rendezési Tervének módosításával kapcsolatban, a terv várható környezeti
hatásának jelentőségére irányuló vizsgálat lefolytatásának szükségessége
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a 130/2014. /IX.27.) Ök. sz. határozattal
elfogadott, Nádudvar Város Település Rendezési Tervének módosításával
kapcsolatban, a terv várható környezeti hatásának jelentőségére irányuló vizsgálat
lefolytatásának szükségessége, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Javasolta, hogy az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot az alábbiak szerint
fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 130/2014. (IX.27.) Ök. sz.
határozatával a 0581/21; a 2422, és a 243 hrsz-ú ingatlanokat érintően elfogadta a
Város Településrendezési tervének módosítását. A Képviselő-testület a módosítással
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összefüggésben nem tartja indokoltnak és szükségesnek – az érintett szakhatóságok
véleményére figyelemmel – a környezeti hatásvizsgálat lefolytatását.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy a határozatot írásban
továbbítsa Kertész Attila megbízott városi főépítész részére.
Határidő: 2015. január 30.
Felelős: Beke Imre polgármester
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat
önkormányzati számu határozata:

Képviselő-testületének 4/2015. (I.29.)

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 130/2014. (IX.27.) Ök. sz.
határozatával a 0581/21; a 2422, és a 243 hrsz-ú ingatlanokat érintően elfogadta a
Város Településrendezési tervének módosítását. A Képviselő-testület a módosítással
összefüggésben nem tartja indokoltnak és szükségesnek – az érintett szakhatóságok
véleményére figyelemmel – a környezeti hatásvizsgálat lefolytatását.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy a határozatot írásban
továbbítsa Kertész Attila megbízott városi főépítész részére.
Határidő: 2015. január 30.
Felelős: Beke Imre polgármester

4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: a 130/2014. /IX.27.) Ök. sz. határozattal elfogadott, Nádudvar Város
Település Rendezési Tervének módosításával kapcsolatban, a véleményezési
szakaszban beérkezett vélemények kiértékelése, azok elfogadására

Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a
130/2014. /IX.27.) Ök. sz.
határozattal
elfogadott,
Nádudvar Város Település Rendezési Tervének
módosításával kapcsolatban, a véleményezési szakaszban beérkezett vélemények
kiértékelése, azok elfogadására, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Javasolta, hogy az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot az alábbiak szerint
fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 130/2014. / (X.27.) Ök.
sz. határozattal elfogadott, a 0581/21, 2422, 2433 hrsz–ú ingatlanokat érintő, a
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Város Településrendezési tervének módosításával összefüggésben az egyeztetési
tervdokumentációt elfogadja.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy a határozatot írásban
továbbítsa Kertész Attila megbízott városi főépítész részére.
Határidő: 2015. január 30.
Felelős: Beke Imre polgármester
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat
önkormányzati számu határozata:

Képviselő-testületének 5/2015. (I.29.)

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 130/2014. / (X.27.) Ök.
sz. határozattal elfogadott, a 0581/21, 2422, 2433 hrsz–ú ingatlanokat érintő, a
Város Településrendezési tervének módosításával összefüggésben az egyeztetési
tervdokumentációt elfogadja.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy a határozatot írásban
továbbítsa Kertész Attila megbízott városi főépítész részére.
Határidő: 2015. január 30.
Felelős: Beke Imre polgármester
5./Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Tájékoztató Nádudvar Város környezeti állapotáról
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város környezeti állapotáról
szóló tájékoztatóra, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Csendes Ferenc városfejlesztési, környezetvédelmi bizottság tagja, a bizottság a
Nádudvar környezeti állapotáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, és javasolja a
képviselő-testületnek átdolgozásra, mivel nagyon sok uj dolog kimaradt belőle, és sok
a pontatlanság benne.
Ezért kérik, hogy átdolgozás, pontosítás után ujra terjesszék a képviselő-testület elé.
A bizottság által tett javaslatokról, pontatlanságról és hiányosságokról szóló anyag
a jegyzőkönyv írásos mellékletét képezi.
Nádudvaron sok uj beruházás épült, látható itt a városközpont, ez sem szerepel az
anyagba. Az arzénmentesítésnél nincs beríva a határérték, hogy a nádudvari ivóvíz
az uniós jogszabályban meghatározott határérték alatt van-e, vagy mi várható.
Nem szerepel az anyagban az sem, hogy jelentős beruházások történtek pl. a SajtKalmár Kft, a NAGISZ-Tej Kft részéről.
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A mezőgazdaságban is igen nagy beruházás történt, mint a HAGE, mind pedig a
NAGISZ
részéről, hiszen hatalmas sertéstelepet építettek.
Vagy az uj
földhasznosítás óta nagyon sok vállalkozó nagyszámú állattartással foglalkozik.
Talajvédelem, vízvédelem, levegő állapota, szennyvízberuházás, elkerülő utak, KITE
uj épülete stb. sorolhatni lehetne, ezért szükséges a pontosítás, és a naprakész
adatok felderítése. Sokkal kevesebb szövegre van szükség, inkább címszavakra és
felsorolásokra. Ludman Lajos a TVG Kft. ügyvezetője vállalta, hogy a ráeső részt ki
fogja munkálni, és átadja az előterjesztőnek.
Czibere Lajos képviselő, szakaszolni kell, rövid , felsorolás jellegű legyen az
előterjesztés.
Beke Imre polgármester, figyelembe véve a városfejlesztési, környezetvédelmi
bizottság javaslatát, mely szerint a Nádudvar környezeti állapotáról szóló
tájékoztatót pontokba szedve átdolgozás után ujra terjesszék a képviselő-testület elé
elfogadásra , az alábbi határozati javaslattal fogadják el:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ugy döntött, hogy a
városfejlesztési, környezetvédelmi bizottság javaslatát figyelembe véve, mely szerint
a Nádudvar környezeti állapotáról szóló tájékoztatót pontokba szedve átdolgozás
után ujra terjesszék a képviselő-testület elé, elfogadja.
Utasitja a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntésének megfelelően a
Nádudvar környezeti állapotáról szóló tájékoztatót dolgoztassa át, és ismételten
terjessze a képviselő-testület elé elfogadásra.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Beke Imre polgármester
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati számu határozata:

6/2015. (I.29.)

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ugy döntött, hogy a
városfejlesztési, környezetvédelmi bizottság javaslatát figyelembe véve, mely szerint
a Nádudvar környezeti állapotáról szóló tájékoztatót pontokba szedve átdolgozás
után ujra terjesszék a képviselő-testület elé, elfogadja.
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Utasitja a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntésének megfelelően a
Nádudvar környezeti állapotáról szóló tájékoztatót dolgoztassa át, és ismételten
terjessze a képviselő-testület elé elfogadásra.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Beke Imre polgármester
6./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A nádudvari 690/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlása
Előterjesztő: Beke Ime polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a nádudvari 690/3 hrsz-ú ingatlan
megvásárlása, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Elmondta, hogy a fürdőkút közelében fóliasátor van, sőt még lesz egy. Az
állattenyésztésre a közmunkaprogramban lehet pályázni. Az önkormányzat is fog
pályázatot benyújtani,
de
nem sertést, hanem struccot fog tenyészteni.
Munkatársai már tanulmányozzák, Tetétlenen milyen formában kell a struccokat
gondozni.
Ez a terület, amelyet meg kiván vásárolni az önkormányzat összevonható a már
megvásárolt területtel,igy a közmunkaprogramban jól hasznositható. 500 eft a
vételára.
Csendes Ferenc városfejlesztési bizottság tagja, elmondta, hogy a városfejlesztési,
környezetvédelmi bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolják
a képviselő-testületnek.
Beke Imre polgármester, javasolta
a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot az alábbiak szerint fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a nádudvari 690/3 hrsz-ú - a
valóságban Nádudvar, Tisza utcában levő – 1452 m 2 területű ingatlan
megvásárlásához az alábbiak szerint hozzájárul.
Az ingatlan vételi ára nem lehet több 500.000.- Ft-nál.

Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést a
fenti vételár esetén írja alá.
Határidő:
Felelős:

2015. február 28.
Beke Imre polgármester

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
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A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar
Városi
Önkormányzat
(I.29.)önkormányzati számu határozata:

Képviselő-testületének

7/2015.

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a nádudvari 690/3 hrsz-ú - a
valóságban Nádudvar, Tisza utcában levő – 1452 m 2 területű ingatlan
megvásárlásához az alábbiak szerint hozzájárul.
Az ingatlan vételi ára nem lehet több 500.000.- Ft-nál.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést a
fenti vételár esetén írja alá.
Határidő:
Felelős:

2015. február 28.
Beke Imre polgármester

7./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A Nádudvari Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvari Polgármesteri Hivatal
szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására, melynek írásos anyaga a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Vincze András jegyző,
elmondta, hogy az uj bizottság , a városfejlesztési,
környezetvédelmi bizottság munkájának segítése kimaradt az előterjesztésből, és a
munkaügyi, hatósági és igazgatási iroda főbb feladatai közé kerül beírásra. Az uj
iroda elnevezését át kell vezetni és az 1990. évi LXV. törvényre való hivatkozást
törölni kell az SZMSZ -ből. (Munkaügyi, hatósági és igazgatási iroda)
Dr. Danka József ügyrendi, igazgatási , jogi bizottság elnöke, a bizottság
megtárgyalta a Nádudvari Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítását. Megállapították, hogy egyes irodák feladata nagyon
megnőtt, főleg a munkaügyi, hatósági és igazgatási iroda feladata. A közterületfelügyelet is idetartozik, de a közterület felügyelő hol lesz?
Kovács Lászlóné munkaügyi, hatósági és igazgatási iroda vezetője, elmondta, hogy
a közterület-felügyelőnek köztisztviselőnek kell lennie.
Beke Imre polgármester, javasolta , hogy a Nádudvari Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést fogadják
el a jegyző úr által elmondottakkal kiegészítve.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
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A képviselő-testület a Nádudvari Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést 8 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Önkormányzati számu határozata:

8/2015.

(I.29.)

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvari Polgármesteri
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: Szabályzat) a
következők szerint módosítja:

1. A Szabályzat IV. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
2. Jegyzői Iroda,
3. Közgazdasági és Pénzügyi Iroda
4. Munkaügyi, Hatósági és Igazgatási Iroda.
2. A Szabályzat XI. pontjában a Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira
vonatkozóan:
Péntek

7,30-12,25

A módosítás 2015. január 30-án lép hatályba.
A Nádudvari Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.
melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.
Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy az egységes
szerkezetű Szabályzat kiadásáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2015. február 5.
Beke Imre polgármester
Vincze András jegyző

Melléklet a 8/2015. (I.29.) Önkormányzati számu határozathoz
A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeiben ellátandó főbb feladatok
kimutatása
1. Jegyzői Iroda:
1.

Képviselőtestület és bizottságai munkájával kapcsolatos feladatok
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Koordinálja az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság előterjesztéseit,
jegyzőkönyveinek elkészítését stb.
Testületi
előterjesztések
elkészítése,
a döntések
kialakításához
rendelettervezetek, határozatok kimunkálása.
Szerződés tervezetek, megállapodások, előkészítésében való részvétel
Belső szabályzatok elkészítése, aktualizálása.
A döntések végrehajtásának ellenőrzése
A képviselőtestület, a polgármester, a jegyző munkájával kapcsolatos
adminisztrációs feladatok.
Választással,
(EU
parlamenti,
országgyűlési
képviselői,
helyi
önkormányzat képviselői és polgármesteri, nemzetiségi önkormányzati
választással) kapcsolatos feladatok.
Országos és helyi népszavazással és népi kezdeményezéssel kapcsolatos
feladatok.
A képviselőtestület, valamint a polgármester hatáskörébe tartozó egyéb
munkaügyi és személyzeti feladatok.
Iratok minősítése, titkos iratok kezelése.
Egyéb közigazgatással kapcsolatos ügyek (pl.: felsőbb szerveknek adott
tájékoztatók, beszámolók stb.).
Lakossági közmeghallgatások szervezése
Érdekegyeztető fórumok által megtárgyalandó anyagok elkészítése
Városi ünnepségek szervezésével kapcsolatos feladatok.
Jogszabály nyilvántartás és annak folyamatos aktualizálása.
Egészségügyi, védőnői szolgálattal kapcsolatos feladatokat.
Informatikai, Médiával kapcsolatos feladatok,
Nemzetközi kapcsolatok,
Roma nemzetiségi önkormányzat munkájának koordinálása, segítése.
Gépjármű igénybevételének engedélyezése.
Mezőőri szolgálat működtetése
Idegenforgalmi feladatok, turisztika.
Egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok
Munkavédelem, foglalkozás egészségügyi feladatok
Portaszolgálat (fénymásolás, telefonközpont kezelés)
Társulással kapcsolatos feladatok
Intézményi és gazdasági társaságok vezetői pályáztatásával és személyi
ügyeivel kapcsolatos feladatok.
Menekültekkel, menedékjoggal, idegenrendészettel kapcsolatos feladatok.
Tűzrendészeti mentesítéssel kapcsolatos feladatok.
Bírósági ülnökök választásával kapcsolatos feladatok.
Működési engedélyezéssel kapcsolatos feladatok.
Hulladék gazdálkodással kapcsolatos rendeletek véleményeztetése
szakhatóságokkal, kapcsolattartás és szolgáltatókkal és a helyi
cégekkel,
Az önkormányzati vagyon rendeltetésszerű használatának ellenőrzése,
Önkormányzati, fejlesztési koncepció programjainak előkészítésében
való közreműködés
Levéltárral kapcsolatos feladatok.
Iktatási-, irattározási feladatok
Köztisztviselői létszám:

6 fő

Mt. hatálya alá tartozó:

16 fő
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2. Munkaügyi, Hatósági és Igazgatási iroda főbb feladatai:
1. Az önkormányzat hatáskörébe tartozó helyi adókra vonatkozó
adóhatósági feladatok ellátása
2. Mezőőri járulék nyilvántartása, beszedése, kezelése
3. Talajterhelési díjjal kapcsolatos feladatok ellátása
4. A helyi adóhatóság hatáskörébe tartozó adókra, járulékra és díjra
vonatkozó bejelentkezési, bevallási és egyéb kötelezettségek ellenőrzése
5. Köztartozások adók módjára történő behajtása, végrehajtása
6. Adóhátralékok beszedésével kapcsolatos adóbehajtási, végrehajtási
feladatok ellátása
7. a lefoglalt, elkobzott dolgok értékesítése, megsemmisítése
8. Jegyzői hatáskörbe tartozó adóigazolások, hatósági bizonyítványok
kiadása
9.
Jegyzői hatáskörbe és hagyatéki eljáráshoz szükséges adó- és
értékbizonyítványok kiadása
10.
Ingatlan nyilvántartás vezetése
11.
Polgármester hatáskörébe tartozó honvédelmi, védelmi bizottsági,
polgárvédelmi feladatok ellátása
12.
A jegyző hatáskörébe tartozó munkaügyi és személyzeti
feladatok ellátása
13.
Vagyonnyilatkozat tétel.
14.
Képzési programmal kapcsolatos feladatok.
15.
Munkajogi
jogviszony
keletkezésével,
megszüntetésével
kapcsolatos feladatok.
16.
Közszolgálati adatkezeléssel és nyilvántartással kapcsolatos
feladatok.
17.
Nem rendszeres kifizetések számfejtése.
18.
Közmunka programmal kapcsolatos munkaügyi feladatok
elvégzése
19.
Koordinálja a Pénzügyi Bizottság munkáját
20.
Környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok,
21.
Földművelési ágazattal kapcsolatos feladatok.
22.
Közlekedésigazgatással kapcsolatos feladatok.
23.
Vízügyi igazgatási feladatok
24.
Közterület felügyelet
25.
Ipari igazgatással kapcsolatos feladatok, közvilágítás,
27.
Építésügyi szolgáltatási ponthoz tartozó feladatok,
28.
Településrendezési tervek, építési szabályzattal kapcsolatos
feladatok
29.
Előkészíti az önkormányzat építésügyi feladatokkal kapcsolatos
döntéseit,
30.
Közterületei
feladatok,
valamint
közterület
használattal
kapcsolatos feladatok ellátása,
31.
Európai uniós és haza pályázatokban való közreműködés,
nyilvántartások dokumentálása, koordináció a pályázat írókkal,
32.
Beruházásokkal
kapcsolatos
engedélyezési,
szakhatósági
közreműködés,
33.
Egyeztetés és intézményekkel és az NTVG- Kft.-vel,
34.
Árajánlatok, szerződések véleményezése,
35.
Pénzügyi szabályzatban rögzítettek szerint a szakmai
teljesítések igazolása,

15

36.

Foglalkoztatási pályázatok készítése, programokon való részvétel
nyilvántartások dokumentálása, koordináció

2.1. Szociális feladatok:
1.
aktív korúak ellátása, 2015. február 28.-ig
2.
méltányossági közgyógy ellátás 2015. február 28.-ig
3.
védendő fogyasztók igazolása
4.
lakásfenntartási támogatás 2015. február 28.-ig
5.
települési támogatás 2015. március 1.-től
6.
köztemetés
7.
hatósági bizonyítványok kiadása
2.2. Gyermekvédelmi feladatok:
1.
2.
3.
4.

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
3 H-s igazolások,
óvodáztatási támogatás
Első lakáshoz jutók támogatása,

2.3. Anyakönyvi feladatok:
1. Állampolgársági ügyek
2. Hagyatéki ügyek
-

Birtokvédelemmel kapcsolatos ügyek
Statisztikával kapcsolatos feladatok
Egyéb közigazgatással kapcsolatos ügyek (pl. felsőbb szerveknek adott
tájékoztatók, beszámolók)
Egészségügyi, Ifjúsági és Szociális Bizottság munkájának segítése
Oktatási, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság munkájának
segítése
Köznevelési intézmények felügyelete
Oktatással, érettségivel kapcsolatos feladatok.
Közművelődési feladatok
Sport- és ifjúsági feladatok
Közérdekű bejelentések, panaszok vizsgálata.
Egészségügyi és nyugdíjbiztosítással kapcsolatos feladatok.
Információs rendszer működtetése.
Népesség nyilvántartás
Kereskedelmi engedélyezéssel kapcsolatos feladatok
Szálláshely engedélyezéssel kapcsolatos feladatok
Választással, (EU parlamenti, országgyűlési képviselői, helyi
önkormányzat képviselői és polgármesteri, kisebbségi önkormányzati
választással) kapcsolatos feladatok
80 év felettiek hulladékszállítási díjmentessége
Bursa Hungarica pályázattal kapcsolatos ügyek
Önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági fölterületekkel
kapcsolatos ügyek
Civil szervezetek pályázataival kapcsolatos ügyek
Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság munkájának segítése,
Köztisztviselői létszám:

13 fő
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Mt. hatálya alá tartozó:

2 fő

3. Közgazdasági és Pénzügyi Iroda főbb feladatai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

A részletes önkormányzati és intézményi költségvetés összeállítása,
költségvetési egyeztetések bonyolítása,
Éves beszámolók készítése a Magyar Államkincstár és a Képviselőtestület felé,
Negyedéves és havi költségvetési és mérlegjelentések készítése a
Magyar Államkincstár felé,
A költségvetésekkel, beszámolókkal, előirányzat módosításokkal
kapcsolatos az önkormányzat egyéb pénzügyeivel, gazdálkodásával
kapcsolatos Képviselő-testületi előterjesztések összeállítása,
Önkormányzati és intézményi főkönyvi könyvelés végzése, egyéb
gazdálkodási feladatok ellátása, intézményenként a Számviteli
Törvény előírása szerinti analitikus nyilvántartások vezetése,
A Polgármesteri Hivatal, mint gazdaságilag önálló intézmény
gazdálkodásával kapcsolatos feladatok, a gazdasági szervezet
működtetése,
A költségvetési intézmények gazdálkodásának koordinálása, a
pénzügyi
kapcsolódások
biztosítása,
a
költségvetésük
végrehajtására vonatkozó információk egyeztetése az intézmények
vezetőivel,
A
pénzellátási,
finanszírozási
feladatok
végzése,
banki
pénzforgalom bonyolítása.
A bankszámlaszerződések megkötése, karbantartása, a beruházási
hitel-keret szerződések előkészítése, lehívása.
A központi támogatások nyilvántartása, lehívása, az elszámolás
biztosítása.
A központosított támogatásokra pályázatok benyújtása igénylése,
elszámolása, ellenőrzése.
Az önkormányzat és intézményei tárgyi eszközeinek, és
vagyonkataszteri nyilvántartásának vezetése.
Az önkormányzati vagyonleltározási és selejtezési tevékenységének
végzése.
Házipénztár működtetése az önkormányzat, a Hivatal és az
intézmények részére készpénzes ki- és befizetések bonyolítására.
Egyéb önkormányzati bevételek számlázása, beszedése bérleti
díjak, továbbszámlázott rezsi díjak, stb.
Munkafolyamatba épített pénzügyi ellenőrzések végzése.
Önkormányzati társulás munkaszervezetében a pénzügyi feladatok
végzése (költségvetés, beszámoló készítése, könyvelési, banki,
készpénzes pénzforgalom bonyolítása, rehabilitációs, hozzájárulás,
adófizetések bonyolítása
Adóbevallások
elkészítése
(ÁFA
és
egyéb
költségvetési
kapcsolatokra).
Az önkormányzati hitelnyújtások és törlesztések pénzügyi
bonyolítása.
Szolgáltatási szerződések előkészítése, elszámolása
Beruházások, felújítások pénzügyi elszámolása.
Kockázat elemzési feladatok.
Uniós támogatásokkal megvalósuló beruházások finanszírozása,
pénzügyi elszámolásban való közreműködés, a beruházások
fenntarthatóságának igazolása
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

FEUVE rendszer működtetése
Nemzetiségi önkormányzat pénzügyi, gazdasági feladatainak
végzése
(költségvetés,
beszámolók,
jelentések,
előirányzat
módosítás, stb.)
Központosított beszerzések bonyolítása, gondnoki feladatok végzése
az önkormányzat és az intézmények területén (élelmiszer, irodaszer,
tisztítószer)
Egységes szolgáltatási szerződések bonyolítása az önkormányzat
és intézmények területén (villany, gáz, telefon, stb.)
Vagyonbiztosítási szerződések megkötése és karbantartása,
kárbejelentések, kártérítések rendezése
Az önkormányzat és intézményei alapító okiratainak előkészítése, a
törzskönyvi nyilvántartás vezetése
Az általános iskola működtetői feladatainak részleges végzése
Civil szervezetek önkormányzati támogatásának koordinálása,
szerződések megkötése, és elszámoltatása.

A pénzügyi irodán belül két csoport működik:
Köztisztviselői létszám:

- finanszírozási
- gazdálkodási

9 fő

Függelék a 8/2015. (I.29.) Önkormányzati számu határozathoz

A Nádudvari Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzata
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(egységes szerkezetben)

2014.

Jóváhagyta Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 14/2014.
(II.12.) Önkormányzati számu határozatával.
Módosította Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/2015.
(I.29.) Önkormányzati számu határozatával

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1)
bekezdése értelmében Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Polgármesteri Hivatalt hoz létre, amelynek Szervezeti és Működési Szabályzatát a
következők szerint hagyja jóvá:
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1.

A hivatal megnevezése, székhelye

A hivatal megnevezése: Nádudvari Polgármesteri Hivatal
A Hivatal székhelye: Nádudvar
A hivatal levelezési címe: 4181 Nádudvar, Fő utca 119.
Illetékessége: Nádudvar közigazgatási területe.
2.

A hivatal feladatai, a köztisztviselő főbb kötelezettségei
A Hivatal feladatai általában:

A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a
Polgármester vagy a Jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri
hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti,
valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.
-

ügyfélfogadási

időben

köteles

az

ügyfeleket fogadni,
-

az ügyintéző akadályoztatása esetén
helyettesítésről köteles gondoskodni,
az ügyfelek által személyesen, vagy
szóban előadott kérelmet jegyzőkönyvbe foglalni, iktatásra továbbítani,
az
ügyiratokat
az
Ügyviteli
Szabályzat szerint kezelni,
az eljáró ügyintézők ügykörükben
kötelesek más irodák ügyintézőivel együttműködni, egyeztetni, az
egyeztetés megtörténtét az ügyiratokban dokumentálni,
az
irodák
kötelesek
belső
munkarendjüket számon kérhető módon kialakítani, így különösen
a. munkatervet készíteni,
b. nyilvántartani az irodán dolgozók munkaköri leírását,
c. szabályozni az iroda és csoport értekezletek rendjét,
d. az iroda és csoportvezetői ellenőrzés, számonkérés módját,
gyakoriságát, a munkafegyelem biztosítását, ellenőrzését az
erre vonatkozó utasítások szerint,
e. információáramlás mikéntjét.

A hivatal feladatai a képviselő-testület működésével kapcsolatban
A hivatal köteles:
a képviselő-testületi előterjesztéseket az előírt tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően elkészíteni;
az önkormányzati képviselők interpellációit/kérdéseit kivizsgálni és
azokra - a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint - válaszra
előkészíteni;
A hivatal feladatai
kapcsolatban

a

Képviselő-testület
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bizottságainak

működésével

A hivatal köteles:
-

a képviselő-testület bizottságai működését az előírtaknak megfelelő
előterjesztések elkészítésével, végrehajtásával, a határozatok
végrehajtásáról szóló jelentés adásával elősegíteni, s e működéshez
kapcsolódó ügyviteli (adminisztratív) igényeket kielégíteni;
kikérni a képviselő-testület illetékes bizottságának véleményét a
testületi előterjesztésekkel kapcsolatban;
a bizottság működéséhez szükséges tájékoztatást megadni.

-

A hivatal alapító okiratában foglalt tevékenységei:
Alaptevékenység:

A hivatal alapító okiratában meghatározott kormányzati funkciók.
A hivatal által ellátott szakfeladatokat és azok szakfeladatrendi
számát az Alapító Okirat tartalmazza.
A hivatal közigazgatási feladata:
A hivatal köteles a képviselő-testület, a polgármester és a jegyző
közigazgatási hatáskörébe tartozó ügyeket a közigazgatási eljárás
általános szabályai és a vonatkozó anyagi jogszabályoknak
megfelelően döntésre előkészíteni, illetve kiadmányozni.
A hivatal belső szervezeti egységeinek részletes feladata:
A hivatal irodái feladataikat előkészítő, végrehajtó jelleggel, illetve
közigazgatási ügyekben minden esetben a hatáskör címzettjének
nevében eljárva (közreműködve) látják el.
A hivatal részletes feladat- és hatásköri jegyzékét az SzMSz 1.
melléklete tartalmazza.
A Polgármesteri Hivatal alapító okiratában meghatározott költségvetési
intézmények gazdálkodási feladatait látja el, külön megállapodásoknak
megfelelően.
A köztisztviselők általános kötelezettségei:
-

az anyagi és eljárási jogszabályok maradéktalan érvényre juttatása,
a képviselő-testület rendeleteinek és határozatainak végrehajtása,
a hatékony, humánus és gyors ügyintézés, az ügyintézési határidők
betartása,
az ügyintézés színvonalának emelése, az ügyintézés jogszabályi
kereteken belül történő egyszerűsítése,
az ügyfelek szóbeli és írásbeli kultúrált felvilágosítása,
a gyakrabban előforduló közigazgatási ügyekben az ügyfelek
ügyintézési felkészültségét, tájékoztatását írásban is elősegítő
szórólapok, irat- és nyomtatványminták biztosítása.
ügyfélfogadási időben az ügyfeleket fogadása, akadályoztatás esetén
helyettesítésről való gondoskodás,
az ügyfelek szóban előadott kérelmének jegyzőkönyvbe foglalása,
iktatásra továbbítása,
az ügyiratoknak az ügyviteli szabályzat szerinti kezelése,
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-

-

-

az eljáró ügyintézők ügykörükben kötelesek más szervezeti egységek
ügyintézőivel együttműködni, az egyeztetés megtörténtét az
ügyiratokon minden esetben dokumentálni kell.
A köztisztviselő feladatait a köz érdekében a jogszabályoknak és az
irányító testület döntéseinek megfelelően, szakszerűen, pártatlanul és
igazságosan, a kulturált ügyintézés szabályai szerint köteles ellátni;
Köteles megtartani az állami és szolgálati titkot;
illetéktelen személyeknek és szerveknek nem adhat tájékoztatást
olyan tényekről, amelyek tevékenysége során jutottak tudomására és
kiszolgáltatásuk az állam, a közigazgatási szerv, munkatársa, vagy
az állampolgár számára hátrányos, vagy jogellenesen előnyös
következményekkel járna;
Köteles felettese utasításait végrehajtani;
az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni és
munkaidejét munkában tölteni, illetőleg ez alatt munkavégzés céljából
a hivatal rendelkezésére állni;
munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára
vonatkozó szabályok, előírások és utasítások szerint végezni;
munkatársaival együttműködni és munkáját úgy végezni, valamint
általában olyan magatartást tanúsítani, hogy ez más egészségét és
testi épségét ne veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi
károsodását, vagy helytelen megítélését ne idézze elő;
Munkáját személyesen ellátni, munkakörére megállapított munkákat a törvényes munkaidőn belül - elvégezni;
a jelen SZMSZ és mellékleteiben foglalt szabályokban előírtakat
megtartani;
a köztisztviselő - illetményének és költségeinek megtérítése mellett köteles a hivatal által kijelölt tanfolyamon vagy továbbképzésen
résztvenni, az előírt vizsgát letenni, kivéve, ha ez személyi vagy
családi körülményeire tekintettel reá aránytalanul sérelmes lenne.
3.

A hivatal jogállása, irányítása

A képviselő-testület által létrehozott hivatal látja el az önkormányzat
működésével, valamint a közigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.
A hivatal Nádudvar Város Önkormányzata által alapított önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv, jogi személy.
Az önkormányzat gazdasági szervezete a polgármesteri hivatal.
A hivatal a társadalmi közös szükségletek kielégítését szolgáló,
jogszabályokban meghatározott állami feladatokat alaptevékenységként végzi.
A hivatal képviseletét a jegyző látja el. Eseti képviselettel a szakmailag
illetékes köztisztviselő is megbízható.
A hivatalt a polgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját
jogkörében irányítja.
E feladatkörében a polgármester:
-

a jegyző javaslatainak
figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az önkormányzat
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-

-

munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és
végrehajtásában,
szabályozza a kötelezettségvállalás
rendjét,
a jegyző javaslatára előterjesztést
nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti
tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének
meghatározására,
a hatáskörébe tartozó ügyekben
szabályozza a kiadmányozás rendjét,
gyakorolja az egyéb munkáltatói
jogokat az alpolgármester, a jegyző és az önkormányzati
intézményvezetők tekintetében.

A polgármester irányításával a jegyző vezeti a hivatalt.
A jegyző e feladatkörében:
- gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok
ellátásáról,
a hatáskörébe tartozó ügyekben
szabályozza a kiadmányozás rendjét,
szabályozza az ellenjegyzés rendjét,
gyakorolja a munkáltatói jogokat a
hivatal köztisztviselői tekintetében.
4.

A Hivatal belső szervezeti tagozódása, főbb feladatai1

1.
2.
3.

Jegyzői Iroda
Közgazdasági és Pénzügyi Iroda
Munkaügyi, Hatósági és Igazgatási Iroda.
5.

A gazdasági szervezet, és feladatai

A gazdasági szervezet kategóriáját, illetve feladatkörét az Ávr. határozza meg:
Az Ávr. 9. § és 11. §-ai határozzák meg a gazdasági szervezet és vezetője
feladatait, a vezető kinevezésére vonatkozó szabályokat.
„A 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti előirányzatokkal rendelkező, és
gazdálkodási tevékenységei ellátását - a 9. §-ban meghatározottak szerint saját gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerv az 5000 fő
lakosságszámot meghaladó település önkormányzati hivatala.”
A gazdasági szervezet a következő feladatokat látja el: a költségvetési szerv
és a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetéséért, a költségvetés
tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és
felhasználásának (a továbbiakban együtt: gazdálkodás) végrehajtásáért, a
finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a vagyon használatával,
védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend
betartásáért felelős szervezeti egység.

1

Módosította Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 8 /2015. (I.29.) Ök. sz. határozatával.
Hatályos 2015. január 30.
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Összességében minden olyan feladat ide sorolandó, amely a polgármesteri
hivatalhoz tartozóan (az ide sorolt részben önállóan gazdálkodó szerveknél is)
közvetlenül illetve közvetve e tevékenységhez tartozik, illetve azok az
ügyintézők, akik ehhez kapcsolódóan munkát végeznek, az eljárási
szabályokban közreműködnek.
A gazdasági szerv feladatait a Hivatal Közgazdasági és Pénzügyi Irodája látja
el.
6.

Belső ellenőrzés és szervezete

A helyi önkormányzat belső pénzügyi ellenőrzését folyamatba épített, előzetes
és utólagos vezetői ellenőrzés (pénzügyi irányítás és ellenőrzés) és belső
ellenőrzés útján biztosítja.
A jegyző köteles olyan pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert működtetni,
mely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források
szabályszerű, szabályozott,
gazdaságos, hatékony és eredményes
felhasználását.
Az önkormányzat, a felügyelete alatt álló intézmények, támogatott
szervezetek, a polgármesteri hivatal valamint a kisebbségi önkormányzat
belső ellenőrzését külső vállalkozó bevonásával látja el.
A belső ellenőr jogállását és feladat-meghatározását tekintve a jegyző / belső
ellenőrzési vezető irányítása alatt áll. Feladatait Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 370/2011. (XII.31.)
kormányrendeletben foglaltak alapján látja el.
A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó
tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését
fejlessze, és eredményességét növelje. A jegyző/belső ellenőrzési vezető felelős
a belső ellenőr függetlenségének a biztosításáért.
A belső ellenőr tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső
ellenőrzési standardok, útmutatók, valamint a jegyző által jóváhagyott belső
ellenőrzési kézikönyv szerint végzi. A belső ellenőr az ellenőrzési
tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem vonható be.
A belső ellenőrzési tevékenység során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer-,
és teljesítmény-ellenőrzéseket, illetve informatikai rendszerellenőrzéseket
végez.
A jegyző/belső ellenőrzési vezető felelős a belső ellenőrzési tevékenység
megszervezéséért, és végrehajtásáért, amelynek során feladatai:
- a belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése;
- a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai, középtávú és éves ellenőrzési
tervek összeállítása, képviselő testület elé terjesztése,
- jóváhagyást követően a tervek végrehajtása,

24

- a belső ellenőrzési tevékenység
végrehajtásának irányítása;

megszervezése,

az

ellenőrzések

- összeférhetetlenség biztosítása,
- az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi
eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság
gyanúja merül fel, haladéktalan intézkedések megtétele,
- az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló ellenőrzési jelentés
összeállítása;
- gondoskodni arról, hogy a belső ellenőrzési tevékenység során alkalmazásra
kerüljenek a belső ellenőrzési tevékenység minőségét biztosító eljárások, és
érvényesüljenek a közzétett módszertani útmutatók;
- gondoskodni az ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az ellenőrzési
dokumentumok legalább 10 évig történő megőrzéséről, illetve a dokumentumok
és az adatok biztonságos tárolásáról;
- a képviselő testületet tájékoztatása az éves ellenőrzési terv megvalósításáról,
illetve az éves munkatervben foglalt feladatoktól való eltérésről, indokolva
azokat,
- nyomon követni az intézkedési tervek végrehajtását.
Az éves ellenőrzési tervet a jegyző/belső ellenőrzési vezető előterjesztése
alapján a Képviselő Testület módosíthatja.
A belső ellenőr munkája során köteles feltárni minden olyan tényt, adatot,
eredményt, ami az előírásoktól eltér, az eltérés okainak, körülményeinek
objektív bemutatásával. Ellenőrzést szükség szerint a helyszínen, illetve
adatbekérés útján, elsősorban az ellenőrzés végrehajtásához szükséges
dokumentációk értékelésével és a belső szabályzatokban rögzítettek,
útmutatók, ellenőrzési nyomvonalak, valamint az ellenőrzési programban
meghatározott ellenőrzési módszerek alkalmazásával kell végrehajtani.
A belső ellenőr minden egyes ellenőrzés lefolytatásához ellenőrzési programot
készít, amelyet a jegyző /belső ellenőrzési vezető hagy jóvá. A belső
ellenőrzést végző személyt megbízólevéllel kell ellátni, amelyet a jegyző/belső
ellenőrzési vezető ír alá.
A belső ellenőrzés feladata:
a) vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői
ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és
szabályzatoknak való megfelelését;
b) vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek
működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;
c) vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon
megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók
megbízhatóságát;
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d) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat
tenni, valamint elemzéseket, értékeléseket készíteni az eredményesség
növelése, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés
javítása, továbbfejlesztése érdekében;
e) ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati
hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében;

tényezők,

f) nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket;
g) egyéb célellenőrzések elvégzése
h.) Tanácsadási tevékenység.
7.

A hivatali szervek típusai és jogállásuk

A hivatalban a következő szervezeti egység működik:
Iroda: A hivatal belső szervezeti egysége.
A Képviselő-testület SzMSz-ében meghatározottak szerint.
Vezetője a vezetői értekezlet résztvevője.
Csoport: A hivatal belső szervezeti egysége.
A Képviselő-testület által jelen szabályozással jön létre.
A hivatalban esetenként a következő szervek működhetnek:
Célprogram szervezet: Önkormányzati rendelet, illetve – program
végrehajtására belső munkaszervezési intézkedésként a jegyző
meghatározott időtartamra (a program teljesüléséig) hozza létre.
Vezetőjét a jegyző bízza meg és rendelkezik a vezetői értekezleten való
részvételéről.
A célprogram szervezet működési szabályait a jegyző állapítja meg.
Biztos: Rendkívüli önkormányzati feladatokra a jegyző által, meghatározott
időszakra vagy feladat végrehajtására megbízott személy.
8.

A szervezeti egységek irányítása és szervezete

Az Iroda vezetését a jegyző által, a polgármester egyetértése mellett
határozatlan időre kinevezett, vezető beosztásúnak minősülő köztisztviselő
látja el, aki
- felelős az iroda egész munkájáért, annak szakszerű, jogszerű
működéséért;
- gondoskodik a szervezeti egység feladat- és hatásköri jegyzékének, s
az ahhoz kapcsolódó munkaköri leírásoknak naprakészen tartásáról;
- felelős a szervezeti egység feladatkörébe tartozó, illetve esetenként
kapott
/jelentkező
feladatok/
utasítások
szakszerű
döntés
előkészítéséért, s határidőben történő végrehajtásáért;
- gyakorolja a polgármester és a jegyző által meghatározott körben a
kiadmányozási jogot;
- előkészíti a feladatkörébe tartozó testületi előterjesztéseket;
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- köteles részt venni a képviselő-testület ülésén, feladatkörében a
bizottsági
üléseken,
akadályoztatása
esetén
helyettesítésről
gondoskodni;
- kapcsolatot tart a szervezeti egység működését elősegítő külső
szervekkel;
- közreműködik az intézmények irányításával kapcsolatos döntések,
intézkedések előkészítésében, a végrehajtás megszervezésében;
- köteles a vezetése alatt működő ügyintézők és a feladatkörébe tartozó
intézmények tevékenységéről információval rendelkezni, az egységet
érintő gazdálkodási feladatokat figyelemmel kísérni, tapasztalatairól a
tisztségviselőket tájékoztatni;
- felkérésre beszámol a tisztségviselők előtt a szervezeti egység
tevékenységéről;
- gondoskodik a vezetése alatt működő egység, a hivatal ügyfélfogadási
és munkarendjére vonatkozó szabályok és a munkafegyelem
betartásáról;
- felelős
az
irodák
közötti
folyamatos
tájékoztatás,
illetve
információáramlásért, az egységes polgármesteri hivatal munkáját
elősegítő együttműködést biztosító kapcsolattartásért,
- folyamatosan figyelemmel kíséri, az irányítása alá tartozó
köztisztviselőkkel
figyelteti
a
szakmájában
vágó
pályázati
lehetőségeket, különös tekintettel az EU-s alapokra.
- kinevezésre javaslattétel,
illetményemelésre javaslattétel,
jutalmazásra javaslattétel,
felmentésre javaslattétel,
célfeladat kitűzésére javaslattétel a
jegyző részére,
- a hivatal belső szervezeti egységei közötti feladat és/vagy létszám
átcsoportosításra javaslattétel,
A csoportok élén csoportvezetők állnak, a csoportok feladatait a megfelelő
iroda ügyrendje tartalmazza, figyelemmel az iroda általános feladataira.
A jogszabály, önkormányzati rendelet, program, döntés végrehajtására
létrehozott célprogram szervezetek, valamint biztosi feladatterületek
irányítását a jegyző által kinevezett köztisztviselő látja el.
A kijelölt köztisztviselő részvétele a célprogram szervezetben kötelező.
Megtagadása felelősségre vonást von maga után.
9.

Az értekezletek rendje

A hivatali munka hatékonyságának növelése, a feladatok meghatározása,
megosztása, teljesítésük ellenőrzése vezetői (résztvevői: polgármester, jegyző,
irodavezetők, eseti meghívás alapján csoportvezető) értekezleten, valamint
szervezeti egység szintű munkaértekezleten történik.
Ezen vezetői értekezletek résztvevőinek köre az adott témától függően szükség
szerint bővíthető.
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A vezetői és a munkaértekezletek témái különösen: az időszerű vezetési
feladatok meghatározása; új feladatok indítása; feladatok végrehajtásának
áttekintése, értékelése; a munkavégzés koordinálása; a döntésekből következő
prioritások meghatározása; döntések előkészítése; a feladat-végrehajtás
feltételeinek biztosítása; munkamódszerek fejlesztése.
Hivatali munkaértekezlet összehívására a polgármester és a jegyző jogosult.
10.

Munkakörök, ügyfélfogadás, munkaidő

A hivatali szervezet alapegységei a munkakörök. A munkakörök jegyzékét az
irodavezetők javaslatára a jegyző készíti el és tartja karban. A munkakörök
jegyzékét a Munkaügyi, Hatósági és Igazgatási Iroda a személyi anyagban is
nyilvántartja.
A munkakörök ellátására vonatkozó előírásokat a munkaköri leírások
tartalmazzák. A munkaköri leírásokat a közvetlen szakmai felettesek –
csoportvezetők csak szakmai javaslatot tesznek a feladatok elosztására
vonatkozóan - az irodavezetők készítik el az irányításuk alá tartozó ügyintézők
tekintetében. Az irodavezetők munkaköri leírását a jegyző készíti el.
Munkaköri leírások elkészítői felelősek, hogy a munkaköri leírások kellő
részletezésben tartalmazzák az ellátandó feladatokat, különös tekintettel a
munkamegosztások egyértelmű elhatárolására, a vezetői szintekre. A
munkaköri leírás tudomásulvételét a munkakört betöltő dolgozó aláírásával
igazolja.

Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Délelőtt
7,30-12,00
7,30-12,00
7,30-12,00
7,30-12,00
7,30-12,252

Délután
13,00-16,30
13,00-16,30
13,00-17,30
13,00-16,30
---

Ügyfélfogadás rendje a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

--8,00-11,30
8,00-11,30
--8,00-11,30

13,00-16,00
--13,00-17,30
-----

A dolgozók a közvetlen munkahelyi felettesük engedélyével hagyhatják el
munkahelyüket.
A napi munka befejezése után a hivatalos helyiségekben elzáratlanul ügyirat,
bélyegző nem maradhat.
2

Módosította Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Hatályos 2015. január 30-tól.
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A hivatali helyiségekben elhelyezett leltári tárgyakért a kijelölt dolgozó felel.
Az irodavezető az ügyfélfogadást úgy köteles megszervezni és működtetni,
hogy az ügyfélfogadási idő teljes tartama alatt minden szakterületen
biztosított legyen az érdemi tájékoztatás, az azonnal intézhető ügyek
elintézése, a szükséges intézkedések megtétele.
A polgármesteri hivatal dolgozói ügyfélfogadási időben munkakörön kívüli,
hivatali ügyet csak kivételesen, sürgős szükség esetén végezhetnek. Ilyen
esetben is biztosítani kell a távollévő dolgozó érdemi helyettesítését.
Az anyakönyvvezető munkaidőn kívül, heti szabad - és pihenőnapon, valamint
munkaszüneti napon is - az ügyfelek kívánságára - köteles házasságkötésnél
közreműködni.
11.

Az egyes szervek feladat- és hatáskörei

A belső szervezeti egységek által ellátott feladat- és hatásköröket, a belső
munkamegosztást az irodák ügyrendje tartalmazza.
Az önkormányzat feladatrendszerének teljeskörű nyilvántartásáért, annak
naprakészségéért, új feladat felvételének jogszerűségéért a jegyző felelős.
12.

A hivatali feladat- és hatáskör ellátás szabályai

A hivatal ügyintézője az önkormányzati ügyek előkészítésével és a döntések
végrehajtásával kapcsolatosan
1.
2.
3.
4.

hatályos jogszabályok, önkormányzati rendelet,
kiadmányozási jogkör gyakorlása,
az SZMSZ és belső szabályzatok,
a hivatali felettes által a munka szervezése és vezetése körében kiadott
utasítása
alapján lát el feladatokat.

A hivatal (ügyintézője) közigazgatási feladatot
-

törvény vagy kormányrendeletben biztosított hatáskör alapján saját
hatáskörben,
a kiadmányozási jogkör gyakorlásával lát el.

Az átadott kiadmányozási jog tovább nem ruházható.

Az 1. és 2. pont szerint keletkezett feladat- és hatáskörök nyilvántartásba
vételéről a jegyző gondoskodik.
Tekintettel a hivatal egységére, a jegyző megbízhatja a hivatal dolgozóját a
munkaköri leírásában nem szereplő, de a hivatal tevékenységi körébe tartozó
egyéb feladattal is.
13.

Az aláírás rendje, az irat és az irat aláírása

Az aláírási jog az irat - a feladat gyakorlása során hozott döntések (határozat),
illetve a megtett intézkedések és egyéb anyagok megkeresések, levelek,
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jelentések, beszámolók, összeállítások, tervek, szakanyagok) - egyszemélyi
aláírását jelentik.
Irat minden olyan írott szöveg, számadat (számsor), térkép, tervrajz, kép- és
hangfelvétel, gépi feldolgozású adathordozó és ilyen módon tárolt és
feldolgozott adat, amely a hivatal tevékenységét érintően bármely anyagon,
alakban és eszköz felhasználásával keletkezett.
Az iratot aláíró egyidejűleg az iratot dátumozza, vagy annak meglétét ellenőrzi
és az aláírás mellett az általa használt hivatalos bélyegző lenyomatával látja
el, kivéve a hivatalon belüli levelezést. Az aláírásra jogosult a felhatalmazást
„………….. jegyző megbízásából:” feliratot követően írhatja alá az iratot.
14.

A kiadmányozás rendje

A saját vagy átruházott hatáskörben és átadott kiadmányozási jogkörben
hozott írásbeli intézkedés aláírása a kiadmányozás. A kiadmányozó az
intézkedést saját-kezűleg írja alá.
Kiadmányt a hivatal és a kiadmányozó SZMSZ szerinti megnevezését
tartalmazó fejléces iraton kell kiadni. Kiadmány nyomtatványon is kiadható.
Kiadmányozási jogkör átadása esetén a kiadmányt az átadó "megbízásából"
megjelöléssel, de a kiadmányozást átadott hatáskörben gyakorló aláírásával
kell kiadni.
15.

A bélyegzőhasználat szabályai

Azokról a bélyegzőkről, amelyeken a Magyarország címere van (hivatalos
bélyegző), valamint a fejléces bélyegzőkről nyilvántartást kell vezetni, ezeket
csak a legszükségesebb számban szabad forgalomban tartani.
A nyilvántartásba vételre kötelezett bélyegzők megrendelését a jegyző
engedélyezi, a Közgazdasági és Pénzügyi Iroda Vezetője gondoskodik a
bélyegző nyilvántartásba vételéről. Ezen, nyilvántartásba vételre nem kerülő
bélyegzők használata felelősségre-vonást von maga után.
A nyilvántartásnak a következőket kell tartalmaznia:
-

sorszámot, a bélyegző lenyomatát,
a bélyegző kiadásának napját, a bélyegzőt használó szervezeti
egység nevét
a bélyegzőt őrző, illetőleg a használatra jogosult dolgozó nevét és
az átvételt igazoló aláírását.

A hivatalos illetve a nyilvántartásba vételre kötelezett bélyegző használatának
szabályai:
A kiadmányozási jog jogosultja e körben alkalmazhatja aláírása mellett a
részére engedélyezett és nyilvántartásba vett hivatalos bélyegzőt.
A kiadmányozási jog jogosultjának felhatalmazása alapján az általa
feljogosított köztisztviselő jogosult a kiadmányt hitelesítő záradék és aláírása
mellett alkalmazni a hivatalos bélyegzőt.
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A hivatalosnak nem minősülő, de nyilvántartásba vételre kötelezett bélyegzők
jogszerű használatáért az átvevő felel.
Megszűnt szerv bélyegzőit és az avult bélyegzőket a levéltárakra vonatkozó
szabályok szerint kell kezelni, nyilvántartani, megsemmisíteni.
A bélyegzőhasználattal
gondoskodik.

kapcsolatos

szabályok

megtartásáról

a

jegyző

A bélyegző átvevője felel a bélyegzőért. A bélyegző esetleges elvesztését, vagy
az azzal való visszaélést köteles bejelenteni a jegyzőnek. A jegyző
haladéktalanul gondoskodik a hirdetmény útján való közzétételről, illetve a
szükséges intézkedések megtételéről.
16.

Kötelezettségvállalás és utalványozási jogok gyakorlása

Ezen feladat, illetve jogkörök gyakorlásának rendjét a gazdálkodási jogkörök
szabályzata tartalmazza.
Minden olyan iratot, amellyel a hivatal kötelezettséget vállal, jogot szerez,
vagy amely más jelentős jogkövetkezménnyel járó nyilatkozatot tartalmaz,
a kötelezettségvállalási és ellenjegyzési utasítás szabályai szerint kell
aláírni. A cégszerű aláíráskor a névviselés szabályai szerinti személynevet
és a hivatal hivatalos bélyegzőjének lenyomatát kell alkalmazni.
Bankok, pénzintézetek felé cégszerű aláírást csak a bankszerű (bejelentett)
aláírási joggal rendelkező személyek tehetnek.
17.

A szervezeti egységek belső szabályozásának rendje

A hivatal valamennyi szervezeti egysége a jelen szervezeti és működési
szabályzat alapján működik, külön belső szabályzatot nem készít.
A munkáltatói jogok gyakorlása
Valamennyi munkakörrel kapcsolatban a munkáltatói jogokat a jegyző
gyakorolja, melyek különösen:
-

pályázati kiírás,- kinevezés, vezetői megbízatás kiadása,
jutalmazás, céljutalom,
fegyelmi eljárás megindítása,
munkaviszony megszüntetése,
vezetők szabadságának engedélyezése,
tanulmányi szerződés megkötése,
kinevezés, felmentés valamennyi köztisztviselő tekintetében,
vezetői megbízatás kiadása, visszavonása, Kttv. alapján
illetménytől való eltérés megállapítása,
munkaidő kedvezmény biztosítása az anyakönyvi eseményekben
való közreműködésekhez,
munkaidő kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez,
kapcsolattartás a munkából távollévőkkel, GYED, GYES-en
lévőkkel, illetve a fizetés nélküli szabadságon lévőkkel, amelynek
formája személyesen, illetve akadályoztatás esetén e-mailen és levél
formájában is történhet,
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munkaidő alatti eltávozás engedélyezése,
munkavégzés helyének és feladatainak meghatározása,
munkavégzés folyamatos ellenőrzése,
fegyelminek nem minősülő szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetés.
Utasítás és ellenőrzési jogok gyakorlása, beszámoltatás

18.

A szervezeti egységek vezetői tevékenységi körükben utasítási és ellenőrzési
jogot gyakorolnak a szervezetileg közvetlenül hozzájuk tartozó vezetők és
munkatársak felett, beszámoltatják őket munkájukról.
Az átruházott hatáskörben, átadott kiadmányozási jogkörben ellátott hatáskör
gyakorlásához a hatáskör (kiadmányozási) jogszabályi címzettje utasítást
adhat, azt visszavonhatja.
Az utasítás általában szóbeli. Írott utasítási formát elsősorban az átruházott
hatáskör és átadott kiadmányozás gyakorlásához, valamint a nagyon pontos
tartalmi-, feladat- vagy hatásköri előírást igénylő munkavégzés során célszerű
alkalmazni.
Ellenőrzést a polgármester, a jegyző és a hivatali felettes végezhet. A
képviselő-testület bizottsága a feladatkörében ellenőrzi a hivatalnak a
képviselő-testület döntéseinek az előkészítésére, illetőleg a végrehajtására
irányuló
munkáját.
Szükség
esetén
a
polgármester
intézkedését
kezdeményezheti.
A munkatársat beszámolási kötelezettség terheli:
-

ha a feladat végrehajtásának színvonala, eredményessége,
határideje veszélybe kerül,
ha a feladat végrehajtása más feladat sorrend szerinti megkezdését
vagy programszerű végrehajtását veszélyezteti,
az átruházott hatáskörben, illetve átadott kiadmányozási jogkörben
ellátott feladatokról az átruházó (kiadmányozó) által meghatározott
rendben.
19.

A szolgálati út

A munkatársak és vezetők kötelezettsége, hogy a munkavégzés helyzetéről a
feladatok
végrehajtásáról, zavarairól, vezetői
beavatkozást igénylő
eseményekről szóló beszámolót, jelentést minden esetben a szervezet szerinti
közvetlen felettes vezető (a továbbiakban: hivatali felettes) részére adják meg.
A hivatali felettesek utasításaikat kötelesek a szervezeti felépítés szerint
közvetlenül hozzájuk tartozó vezetők vagy munkatársak részére adni.
A szolgálati út szabályozása nem érinti a bejelentési kötelezettségre vonatkozó
jogszabályi előírásokat.
20.

A helyettesítés és a munkakör, átadás-átvétel rendje

A helyettesítés és a munkakör átadás-átvétel szabályozásának célja a
feladatok ellátásának, valamint az irányító tevékenység folyamatosságának
biztosítása.
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A jegyző a köztisztviselőt a táppénzes állományban, illetve az Mt.
127-133. §-aiban meghatározott okokból fizetés nélküli szabadságon lévő
köztisztviselő munkájának, illetve annak egy részének ellátásával
megbízhatja. Ilyen megbízás esetén a köztisztviselőt helyettesítési díj illeti
meg, a helyettesített köztisztviselő távollétének első napjától kezdődően.
Az (1) bekezdésben meghatározott helyettesítési díj mértéke a
helyettesítő köztisztviselő havi alapilletményének 25%-tól 50 %-áig
terjedhet, és a maximális mértéket nem haladhatja meg abban az esetben
sem, ha a helyettesítési megbízás alapján több köztisztviselő látja el. A
helyettesítési díj mértékére vonatkozó javaslatot az irodavezető teszi meg
a jegyzőnek.
Az állandó helyettesítés rendje a következő:
a polgármester a helyettesítését saját maga határozza meg,
a jegyzőt az aljegyző helyettesíti a jegyző és az aljegyző egyidejű
távolléte illetve akadályoztatása – ideértve a tisztség betöltetlenségét is –
esetén a jegyzőt a Polgármesteri Hivatal irodájának vezetője helyettesíti.
az irodavezető helyettesét a jegyző,
a saját hatáskört gyakorló ügyintéző helyettesét a közvetlen felettes
írásban bízza meg.

A helyettesítést ellátó személy a helyettesítést követően a helyettesített
vezetőt, hatáskört gyakorló illetve kiadmányozási jogkörrel megbízott
ügyintézőt minden lényeges eseményről, a munkavégzés körülményeiről
részletesen tájékoztatni köteles.
A helyettest helyettesítés során hozott intézkedésért, végzett tevékenységért
ugyanaz a felelősség terheli, mint a helyettesített vezetőt, hatáskört gyakorló
ill. kiadmányozási jogkörrel megbízott ügyintézőt terhelné.
Vezető, hatáskört gyakorló illetve kiadmányozási jogkörrel megbízott ügyintéző
és helyettesének a munkahelyről egyidőben való tartós távolléte nem
engedélyezhető, illetve helyettesítésről szükség szerint külön gondoskodni kell.
Munkakör átadás-átvételre a közvetlen hivatali felettes által meghatározott
körben, személyi változás, valamint tartós távollét - betegség, kiküldetés stb, esetén kerül sor.
-

Munkakört az új vezetőnek, illetve munkatársnak, ezek hiányában
a közvetlen hivatali felettesnek kell átadni.

-

A munkakör átadás-átvételt jegyzőkönyvben kell rögzíteni, az
alábbiak szerint:
a)
átadásra kerülő munkakör szakmai feladatai, munkaköri
leírása,
b)
a folyamatban lévő fontosabb feladatok felsorolása,
végrehajtásuk helyzetéről, eredményekről, szükséges teendőkről
tájékoztatás,
c)
átadásra kerülő iratok, utasítások, tervek, szabályzatok,
nyilvántartások jegyzéke,
d)
az átadónak és az átvevőnek a jegyzőkönyv tartalmával
kapcsolatos észrevételei, megállapítása,
e)
Átadás helye, ideje, aláírások.
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-

A munkakör átadás-átvételéért a közvetlen
felettes felelős.
A helyi nemzetiségi önkormányzattal kapcsolatos feladatok

21.

A megállapodásban foglalt Polgármesteri Hivatali feladatok ellátásáért az
érintett szervezeti egység vezetője a felelős.
22.

Záró rendelkezések

A szervezeti és működési szabályzat hatálya kiterjed a hivatal valamennyi
köztisztviselőjére, ügykezelőjére, munkavállalójára.
A szervezeti és működési szabályzat a 2014. február 13-án lép hatályba.
Hatálybalépésével a 155/2008 (XII.18.) Ök. sz. és a 86/2011 (VI.15.) Ök. sz.
határozatok hatályukat vesztik.
Beke Imre sk.
polgármester

Vincze András sk.
jegyző

ZÁRADÉK
A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát Nádudvar Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a 14/2014. (II.12.) Ök. számú határozatával
jóváhagyta.

23.

A Nádudvar Városi Önkormányzat Polgármesteri
Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletei
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Hivatala

1. A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeiben ellátandó főbb feladatok
kimutatása
2. A Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata
3. A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése
1. melléklet A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeiben ellátandó főbb
feladatok kimutatása
1. Jegyzői Iroda:
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Képviselőtestület és bizottságai munkájával kapcsolatos feladatok
Koordinálja az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság előterjesztéseit,
jegyzőkönyveinek elkészítését stb.
Testületi
előterjesztések
elkészítése,
a döntések
kialakításához
rendelettervezetek, határozatok kimunkálása.
Szerződés tervezetek, megállapodások, előkészítésében való részvétel
Belső szabályzatok elkészítése, aktualizálása.
A döntések végrehajtásának ellenőrzése
A képviselőtestület, a polgármester, a jegyző munkájával kapcsolatos
adminisztrációs feladatok.
Választással,
(EU
parlamenti,
országgyűlési
képviselői,
helyi
önkormányzat képviselői és polgármesteri, nemzetiségi önkormányzati
választással) kapcsolatos feladatok.
Országos és helyi népszavazással és népi kezdeményezéssel kapcsolatos
feladatok.
A képviselőtestület, valamint a polgármester hatáskörébe tartozó egyéb
munkaügyi és személyzeti feladatok.
Iratok minősítése, titkos iratok kezelése.
Egyéb közigazgatással kapcsolatos ügyek (pl.: felsőbb szerveknek adott
tájékoztatók, beszámolók stb.).
Lakossági közmeghallgatások szervezése
Érdekegyeztető fórumok által megtárgyalandó anyagok elkészítése
Városi ünnepségek szervezésével kapcsolatos feladatok.
Jogszabály nyilvántartás és annak folyamatos aktualizálása.
Egészségügyi, védőnői szolgálattal kapcsolatos feladatokat.
Informatikai, Médiával kapcsolatos feladatok,
Nemzetközi kapcsolatok,
Roma nemzetiségi önkormányzat munkájának koordinálása, segítése.
Gépjármű igénybevételének engedélyezése.
Mezőőri szolgálat működtetése
Idegenforgalmi feladatok, turisztika.
Egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok
Munkavédelem, foglalkozás egészségügyi feladatok
Portaszolgálat (fénymásolás, telefonközpont kezelés)
Társulással kapcsolatos feladatok
Intézményi és gazdasági társaságok vezetői pályáztatásával és személyi
ügyeivel kapcsolatos feladatok.
Menekültekkel, menedékjoggal, idegenrendészettel kapcsolatos feladatok.
Tűzrendészeti mentesítéssel kapcsolatos feladatok.
Bírósági ülnökök választásával kapcsolatos feladatok.
Működési engedélyezéssel kapcsolatos feladatok.
Hulladék gazdálkodással kapcsolatos rendeletek véleményeztetése
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69.
70.
71.
72.

szakhatóságokkal, kapcsolattartás és szolgáltatókkal és a helyi
cégekkel,
Az önkormányzati vagyon rendeltetésszerű használatának ellenőrzése,
Önkormányzati, fejlesztési koncepció programjainak előkészítésében
való közreműködés
Levéltárral kapcsolatos feladatok.
Iktatási-, irattározási feladatok
Köztisztviselői létszám:

6 fő

Mt. hatálya alá tartozó:

16 fő

2. Munkaügyi, Hatósági és Igazgatási iroda főbb feladatai:
1. Az önkormányzat hatáskörébe tartozó helyi adókra vonatkozó
adóhatósági feladatok ellátása
2. Mezőőri járulék nyilvántartása, beszedése, kezelése
3. Talajterhelési díjjal kapcsolatos feladatok ellátása
4. A helyi adóhatóság hatáskörébe tartozó adókra, járulékra és díjra
vonatkozó bejelentkezési, bevallási és egyéb kötelezettségek ellenőrzése
5. Köztartozások adók módjára történő behajtása, végrehajtása
6. Adóhátralékok beszedésével kapcsolatos adóbehajtási, végrehajtási
feladatok ellátása
7. a lefoglalt, elkobzott dolgok értékesítése, megsemmisítése
8. Jegyzői hatáskörbe tartozó adóigazolások, hatósági bizonyítványok
kiadása
9.
Jegyzői hatáskörbe és hagyatéki eljáráshoz szükséges adó- és
értékbizonyítványok kiadása
10.
Ingatlan nyilvántartás vezetése
11.
Polgármester hatáskörébe tartozó honvédelmi, védelmi bizottsági,
polgárvédelmi feladatok ellátása
12.
A jegyző hatáskörébe tartozó munkaügyi és személyzeti
feladatok ellátása
13.
Vagyonnyilatkozat tétel.
14.
Képzési programmal kapcsolatos feladatok.
15.
Munkajogi
jogviszony
keletkezésével,
megszüntetésével
kapcsolatos feladatok.
16.
Közszolgálati adatkezeléssel és nyilvántartással kapcsolatos
feladatok.
17.
Nem rendszeres kifizetések számfejtése.
18.
Közmunka programmal kapcsolatos munkaügyi feladatok
elvégzése
19.
Koordinálja a Pénzügyi Bizottság munkáját
20.
Környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok,
21.
Földművelési ágazattal kapcsolatos feladatok.
22.
Közlekedésigazgatással kapcsolatos feladatok.
23.
Vízügyi igazgatási feladatok
24.
Közterület felügyelet
25.
Ipari igazgatással kapcsolatos feladatok, közvilágítás,
27.
Építésügyi szolgáltatási ponthoz tartozó feladatok,
28.
Településrendezési tervek, építési szabályzattal kapcsolatos
feladatok
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29.

Előkészíti az önkormányzat építésügyi feladatokkal kapcsolatos
döntéseit,
Közterületei
feladatok,
valamint
közterület
használattal
kapcsolatos feladatok ellátása,
Európai uniós és haza pályázatokban való közreműködés,
nyilvántartások dokumentálása, koordináció a pályázat írókkal,
Beruházásokkal
kapcsolatos
engedélyezési,
szakhatósági
közreműködés,
Egyeztetés és intézményekkel és az NTVG- Kft.-vel,
Árajánlatok, szerződések véleményezése,
Pénzügyi szabályzatban rögzítettek szerint a szakmai
teljesítések igazolása,
Foglalkoztatási pályázatok készítése, programokon való részvétel
nyilvántartások dokumentálása, koordináció

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

2.1. Szociális feladatok:
8.
aktív korúak ellátása, 2015. február 28.-ig
9.
méltányossági közgyógy ellátás 2015. február 28.-ig
10.
védendő fogyasztók igazolása
11.
lakásfenntartási támogatás 2015. február 28.-ig
12.
települési támogatás 2015. március 1.-től
13.
köztemetés
14.
hatósági bizonyítványok kiadása
2.2. Gyermekvédelmi feladatok:
5.
6.
7.
8.

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
3 H-s igazolások,
óvodáztatási támogatás
Első lakáshoz jutók támogatása,

2.3. Anyakönyvi feladatok:
3. Állampolgársági ügyek
4. Hagyatéki ügyek
-

Birtokvédelemmel kapcsolatos ügyek
Statisztikával kapcsolatos feladatok
Egyéb közigazgatással kapcsolatos ügyek (pl. felsőbb szerveknek adott
tájékoztatók, beszámolók)
Egészségügyi, Ifjúsági és Szociális Bizottság munkájának segítése
Oktatási, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság munkájának
segítése
Köznevelési intézmények felügyelete
Oktatással, érettségivel kapcsolatos feladatok.
Közművelődési feladatok
Sport- és ifjúsági feladatok
Közérdekű bejelentések, panaszok vizsgálata.
Egészségügyi és nyugdíjbiztosítással kapcsolatos feladatok.
Információs rendszer működtetése.
Népesség nyilvántartás
Kereskedelmi engedélyezéssel kapcsolatos feladatok
Szálláshely engedélyezéssel kapcsolatos feladatok
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-

Választással, (EU parlamenti, országgyűlési képviselői, helyi
önkormányzat képviselői és polgármesteri, kisebbségi önkormányzati
választással) kapcsolatos feladatok
80 év felettiek hulladékszállítási díjmentessége
Bursa Hungarica pályázattal kapcsolatos ügyek
Önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági fölterületekkel
kapcsolatos ügyek
Civil szervezetek pályázataival kapcsolatos ügyek,
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság munkájának segítése,
Köztisztviselői létszám:

13 fő

Mt. hatálya alá tartozó:

2 fő

3. Közgazdasági és Pénzügyi Iroda főbb feladatai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

A részletes önkormányzati és intézményi költségvetés összeállítása,
költségvetési egyeztetések bonyolítása,
Éves beszámolók készítése a Magyar Államkincstár és a Képviselőtestület felé,
Negyedéves és havi költségvetési és mérlegjelentések készítése a
Magyar Államkincstár felé,
A költségvetésekkel, beszámolókkal, előirányzat módosításokkal
kapcsolatos az önkormányzat egyéb pénzügyeivel, gazdálkodásával
kapcsolatos Képviselő-testületi előterjesztések összeállítása,
Önkormányzati és intézményi főkönyvi könyvelés végzése, egyéb
gazdálkodási feladatok ellátása, intézményenként a Számviteli
Törvény előírása szerinti analitikus nyilvántartások vezetése,
A Polgármesteri Hivatal, mint gazdaságilag önálló intézmény
gazdálkodásával kapcsolatos feladatok, a gazdasági szervezet
működtetése,
A költségvetési intézmények gazdálkodásának koordinálása, a
pénzügyi
kapcsolódások
biztosítása,
a
költségvetésük
végrehajtására vonatkozó információk egyeztetése az intézmények
vezetőivel,
A
pénzellátási,
finanszírozási
feladatok
végzése,
banki
pénzforgalom bonyolítása.
A bankszámlaszerződések megkötése, karbantartása, a beruházási
hitel-keret szerződések előkészítése, lehívása.
A központi támogatások nyilvántartása, lehívása, az elszámolás
biztosítása.
A központosított támogatásokra pályázatok benyújtása igénylése,
elszámolása, ellenőrzése.
Az önkormányzat és intézményei tárgyi eszközeinek, és
vagyonkataszteri nyilvántartásának vezetése.
Az önkormányzati vagyonleltározási és selejtezési tevékenységének
végzése.
Házipénztár működtetése az önkormányzat, a Hivatal és az
intézmények részére készpénzes ki- és befizetések bonyolítására.
Egyéb önkormányzati bevételek számlázása, beszedése bérleti
díjak, továbbszámlázott rezsi díjak, stb.
Munkafolyamatba épített pénzügyi ellenőrzések végzése.
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17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Önkormányzati társulás munkaszervezetében a pénzügyi feladatok
végzése (költségvetés, beszámoló készítése, könyvelési, banki,
készpénzes pénzforgalom bonyolítása, rehabilitációs, hozzájárulás,
adófizetések bonyolítása
Adóbevallások
elkészítése
(ÁFA
és
egyéb
költségvetési
kapcsolatokra).
Az önkormányzati hitelnyújtások és törlesztések pénzügyi
bonyolítása.
Szolgáltatási szerződések előkészítése, elszámolása
Beruházások, felújítások pénzügyi elszámolása.
Kockázat elemzési feladatok.
Uniós támogatásokkal megvalósuló beruházások finanszírozása,
pénzügyi elszámolásban való közreműködés, a beruházások
fenntarthatóságának igazolása
FEUVE rendszer működtetése
Nemzetiségi önkormányzat pénzügyi, gazdasági feladatainak
végzése
(költségvetés,
beszámolók,
jelentések,
előirányzat
módosítás, stb.)
Központosított beszerzések bonyolítása, gondnoki feladatok végzése
az önkormányzat és az intézmények területén (élelmiszer, irodaszer,
tisztítószer)
Egységes szolgáltatási szerződések bonyolítása az önkormányzat
és intézmények területén (villany, gáz, telefon, stb.)
Vagyonbiztosítási szerződések megkötése és karbantartása,
kárbejelentések, kártérítések rendezése
Az önkormányzat és intézményei alapító okiratainak előkészítése, a
törzskönyvi nyilvántartás vezetése
Az általános iskola működtetői feladatainak részleges végzése
Civil szervezetek önkormányzati támogatásának koordinálása,
szerződések megkötése, és elszámoltatása.

A pénzügyi irodán belül két csoport működik:
Köztisztviselői létszám:

- finanszírozási
- gazdálkodási

9 fő

Nádudvar, 2014. február

Vincze András
jegyző
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2. melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT
egységes szerkezet
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel
az államháztartásról szóló törvény végrehatásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.)
Kormányrendelet 5. § - a alapján a Nádudvari Polgármesteri Hivatal alapító okiratát
az alábbiak szerint határozza meg:

Költségvetési
megnevezése:

szerv Nádudvari Polgármesteri Hivatal

Székhelye:

4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz.

Adószám:

15373670-2-09

Bankszámlaszám:

11738149-15728733

Közfeladata:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 84 §.(1) bekezdése alapján a
polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzat működésével,
valamint a polgármester vagy a jegyző feladat-és
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való elkészítésével és
végrehajtásával
kapcsolatos
feladatokat.
A
hivatal
közreműködik
az
állami
szervekkel
történő
együttműködésének összehangolásában.

Szakmai
alaptevékenysége:

A polgármesteri hivatal ellátja a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és
a
vonatkozó
egyéb
jogszabályokban
a
számára
meghatározott
feladatokat.
Gondoskodik
a
helyi
önkormányzat (valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat)
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési,
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási
és beszámolási feladatok ellátásáról.

Államháztartási
szakágazati
besorolása:

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási
tevékenysége

Szakmai
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
alaptevékenység(ek)
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
kormányzati
funkciók 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
szerinti megjelölése:
016030 Állampolgársági ügyek
041210 Munkaügy igazgatása
044310 Építésügy igazgatása
016010 Országgyűlési, önkormányzati és EU-s
parlamenti képviselő választással kapcsolatos
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tevékenységek
Illetékessége,
működési köre:

Nádudvar város közigazgatási területe
Birtokvédelmi eljárás: 2013. évi V. törvény a Polgári
Törvénykönyvről
Hagyatéki eljárás: 2010. évi XXXVIII. tv a hagyatéki
eljárásról
Anyakönyvi eljárás: 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet az
anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes
szabályairól,
Adóigazgatás és adóvégrehajtás: 1990. évi C. törvény a helyi
adókról
Építésügyi szolgáltatási pont feladatok: 343/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti
hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
Kereskedelmi
engedélyezés:
210/2009.(IX.
29.)
Kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének
feltételeiről, 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshelyszolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről
és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről
A helyi önkormányzati rendeletalkotáshoz kötött szociális
ellátások: 1993. évi III. tv. A szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról
Gyermekvédelmi támogatások: 1993. évi III. tv. A szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról, 1997. évi XXXI.
törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Alapító neve, címe:

Fenntartó
székhelye:

neve

Nádudvar Város Önkormányzata
Nádudvar, Fő út 119. sz.
Az alapítás éve: 1990.
és Nádudvar Város Önkormányzata
4181 Nádudvar, Fő út 119. sz.

Irányító
szerv(ek) Nádudvar Város Önkormányzata képviselő-testülete
megnevezése,
4181 Nádudvar, Fő út 119. sz.
székhelye:
Vezetőjének
megbízási rendje:

A
jegyző
kinevezése
a
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82 §-a,
valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A
település polgármestere-pályázat alapján- határozatlan
időre- nevezi ki a jegyzőt.

Foglalkoztatottakra
vonatkozó
foglalkoztatási
jogviszony(ok):

A hivatal foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya
közszolgálati jogviszony, a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény alapján, közalkalmazotti
jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII.
törvény
alapján,
munkajogviszony,
a
Munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján,
valamint
egyéb
megbízásos
jogviszony
a
Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi törvény alapján.
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Vállalkozási
tevékenység:
A
helye:

A hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.

feladatellátás 4181 Nádudvar Fő út 119. sz.

A
feladatellátást 4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz., 423 hrsz-ú ingatlan
szolgáló vagyon:
Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára,
értékét a mindenkori mérleg tartalmazza.
A
vagyon
feletti A hivatal által használt vagyonra és vagyon feletti
rendelkezés joga:
rendelkezés jogára a Nádudvar Város Önkormányzata
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
rendelet az irányadó.

3.sz. melléklet
Szervezeti ábra
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8./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A Nádudvar Város Önkormányzata és a Nádudvari Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város Önkormányzata és a
Nádudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálatára, anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Elmondta, hogy a jogszabálynak megfelelően az együttműködési megállapodást
minden év január 31-ig felül kell vizsgálni, igy történt ez most is.
Jelenleg a Nádudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Seregélyes kerti iskola
(4181. Nádudvar, Alkotmány u. 44.sz.)
épületében tevékenykedik, melyet
ingyenesen használnak, ezzel is segítve munkájukat. Pályázat keretében sikerült
felújítani ezt az épületet. Berendezések, padok, számítógépek került ide. Egy jól
működő egység.
Tavaly a kertet megművelték és burgonyát termeltek benne. A megtermelt burgonyát,
a rászorulók között szétosztották. Ebben az érben is kérik az önkormányzat
segítségét, hogy a kertet újból meg tudják művelni. Ennek a munkának értelme van.
Az év végén 5 q tűzifát juttatunk el a részükre, hogy tudjanak tüzelni. Ha elfogy a
következő 5 q küldeni fogjuk.
Dr. Danka József ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság
elnöke, a bizottság
megtárgyalta a Nádudvar Város Önkormányzata és a Nádudvari Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között kötött együttműködési megállapodást, és megállapították,
hogy jogszabálynak megfelelően készült el. A bizottság a megállapodást elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Boros Lajosné alpolgármester, minden évben megkeresi a iskolát az FVM egy
pályázati lehetőséggel, melynek címe a „vesd bele magad akció”. Aki részt vesz
ebben az akcióban, az kap egy vetőcsomagot. Ezt tudna ajánlani a roma nemzetiségi
önkormányzatnak is. Kérte, hogy küldjenek be tanulókat, hogy regisztrálhassanak.
Fényképpel kell igazolni, hogy az akció feltételeit végrehajtották.
Horváth Tibor roma nemzetiségi önkormányzat elnöke, elmondta, hogy e-mailben
megkapta az önkormányzat és közöttük létrejött megállapodás-tervezetet. Ő szintén
e-mailen keresztül irt dr.Sós Csaba aljegyző úrnak, hogy mit kér a megállapodásban
változtatni, két pontot irt bele. Nem tudja, hogy megkapták –e?
Vincze András jegyző, igen megkapta az aljegyző úr a tegnapi napon az e-mailt, de
amit Horváth Tibor elnök úr szeretett volna beletenni a megállapodásban, az nem az
önkormányzat feladata, nem az együttműködési megállapodásban kell szabályozni,
hanem az iskola igazgatójával kell megbeszélni. A kérésére vonatkozóan az igazgató
asszonnyal kell a megállapodást megkötni.
Beke Imre polgármester, a tanoda helyiségre vonatkozóan megállapodás van,
melynek rezsiköltségét az önkormányzat fizeti.

44

Vincze András jegyző, elnök úr kérte, hogy a Polgármesteri Hivatalban egy fűthető
helyiséget biztosítson az önkormányzat részükre, azon tul, amit már használnak.
Erre tájékoztatásként elmondta, hogy a régi épület már kiürítésre került, az uj
épületben pedig nincs üres helyiség, igy nem tud biztosítani másik helyiséget télire az
önkormányzat részükre.
Horváth Tibor roma nemzetségi önkormányzat elnökének elmondta, hogy az
önkormányzat kérésére a Kft. már az előző hónapban is vitt fát a Seregélyes kerti
iskola épületébe , hogy tudjanak fűteni, de nem kaptak visszajelzést arról, hogy az
elfogyott, kell -e tűzifa, és újabb mennyiséget küldjön az önkormányzat. Kéri a
visszajelzésüket.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot az alábbiak szerint fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Nádudvari
Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötött együttműködési megállapodást
felülvizsgálta.
A Képviselő-testület a felülvizsgálat eredményeként a határozat mellékletében
szereplő együttműködési megállapodást kívánja megkötni a Nádudvari Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal.
Felkéri a Képviselő-testület
megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

Beke

Imre

polgármestert

az

együttműködési

2015. február 15.
Beke Imre polgármester
Melléklet a

/2015. (

) Ök. sz. határozathoz

Nádudvar Város Önkormányzata és a Nádudvari
Önkormányzat Együttműködési megállapodása

Roma

Nemzetiségi

Nádudvar Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) és a Nádudvari
Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat)
kölcsönösen, szabad elhatározásukból, valamint a nemzetiségek jogairól való 2011.
évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján
együttműködési megállapodást kötnek.
A megállapodás egységbe foglalja és rendezi mindazon feladatokat és
együttműködési lehetőségeket, amelyek elősegítik a közösen megfogalmazott célok
megvalósítását.
I.
A Nemzetiségi Önkormányzat és
lehetőségeinek területei és formái

a

Város

Önkormányzata

együttműködési

1./ A megállapodó felek a cigányság nevelése, oktatása, tehetségek gondozása
tekintetében kiemelt figyelmet fordítanak azon önkormányzati intézményekre,
amelyekben jelentős számban vannak roma nemzetiségű gyerekek, így a Napfény
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Óvoda és Bölcsőde valamint a Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti
Iskola.
2./ A romák szociális helyzetének, életfeltételeinek javítása, valamint
foglalkoztatásuk megszervezésének elősegítésére hasonló arányban biztosítják a
közfoglalkoztatást, külön figyelmet szentelnek a munka szükségességének és
hasznosságának meggyőzésére.
3./ Az Áht. 26.§ (1) bekezdése alapján Nádudvar Város Önkormányzata
intézményrendszerén,
valamint
a
Nádudvari
Polgármesteri
Hivatalon
(továbbiakban: Polgármester Hivatal) keresztül segíti a Nemzetiségi Önkormányzat
munkáját.
Mindezen feladatok ellátásért a jegyző a felelős.
4./ Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységének ellátásához
továbbra is (2019. december 31-ig) ingyenesen rendelkezésre bocsátja a Nádudvar,
Alkotmány u. 44.sz. alatti ingatlanát.
5./ A nemzetiségi önkormányzat üléseiről a jegyzőkönyvek elkészítéséről,
aláírásáról, valamint a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatalhoz
történő
megküldéséről, továbbá az önkormányzat részére átadandó testületi írásbeli
határozatok átadásáról a nemzetiségi önkormányzat elnöke saját felelősségi körében
jár el.
II.
A költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának és végrehajtásának rendje.
A szabályozás kiterjed:
-

a költségvetés tervezése és eljárási rendjére
a gazdálkodás bonyolításának rendjére
a beszámoló elkészítésének és jóváhagyásának rendjére
az adatszolgáltatás, a pénzügyi, a számviteli tevékenység rendjére
a belső ellenőrzés rendjére

A költségvetés vonatkozásában az önkormányzat Polgármesteri Hivatala részéről
kapcsolattartással megbízott személy Jakabné Beke Gyöngyi a Közgazdasági és
Pénzügyi Iroda vezetője, mint önkormányzati megbízott.
A költségvetés elkészítésének, elfogadásának rendje,
A költségvetési előkészítési munkálatokon a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke részt
vesz.
a./
b./ A nemzetiségi önkormányzat Elnöke az éves költségvetési határozat tervezetét a
központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő 45. napig nyújtja be a
nemzetiségi önkormányzat testületének. Az önkormányzati megbízottal való
egyeztetést a benyújtást megelőző 15. nappal bezárólag kell elvégezni az Elnöknek.
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c./ A nemzetiségi önkormányzat költségvetése az irányadó kötelező tartalmi
elemeket tartalmazza (Áht.26.§ (1):
- költségvetési bevételek és kiadások,
- kiemelt előirányzatok,
- Költségvetési egyenleg,
- hiány finanszírozásának külső, belső módjai,
- működési költségvetés, kiemelt kiadási előirányzatok,
- Felhalmozási költségvetés kiemelt kiadási előirányzatok.
d./A nemzetiségi önkormányzat költségvetését határozattal fogadja el.
e./ A nemzetiségi önkormányzat költségvetése 2012. évtől nem épül be az
önkormányzat költségvetésébe.
f./A nemzetiségi önkormányzat testülete a költségvetési határozat meghozatalával
egyidejűleg határozatban állapítja meg a 2011. évi CXCIV. tv. 45. § (1) a) pontja
felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját
bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét (Áht. 29.
§ (3).
g./ A nemzetiségi önkormányzat Elnöke a költségvetési határozat elfogadásától
számított 8 napon belül a határozatot átadja az Önkormányzati megbízottnak, hogy a
MÁK részére elemi költségvetést a számítógépes programon keresztül fel tudja
dolgozni, és be tudja küldeni.
h./ Az elemi költségvetést a nemzetiségi önkormányzat Elnöke hagyja jóvá, és írja
alá.
A költségvetési előirányzatok módosítása:
a./ A Nemzetiségi Önkormányzati költségvetési előirányzatok a testület határozata
értelmében módosíthatók, amelyet a döntés meghozatala előtt 10 nappal az elnöknek
egyeztetnie kell az önkormányzati megbízottal. A költségvetést a testület határozattal
módosítja.
Költségvetési adatszolgáltatási kötelezettség:
A Nemzetiségi Önkormányzat jóváhagyott költségvetéséről – az államháztartás
pénzügyi információs rendszere keretében - adatszolgáltatást kell teljesíteni.
a./ Az elnök a fentiekre kiterjedően az önkormányzati megbízott útján ezen
kötelezettség teljesítéséhez információt szolgáltat. A nemzetiségi önkormányzat
testülete által a költségvetésről, illetve annak módosításáról meghozott határozatokat
az elfogadástól számított 8 munkanapon belül átadja az önkormányzati megbízott
részére, hogy az az adatszolgáltatást határidőben elvégezhesse. Az adatszolgáltatás
az önkormányzati hivatal pénzügyi információs rendszerén keresztül történik.
A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott adatszolgáltatás során
szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli és statisztikai rendszerrel való
tartalmi egyezőségért a nemzetiségi önkormányzat tekintetében az Elnök a felelős.
A költségvetési gazdálkodás lebonyolításának rendje:
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A Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodásának lebonyolító szerve a
Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és Pénzügyi Irodája. (továbbiakban: Iroda)
Az Iroda a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatán belül, annak
állandó figyelemmel kisérésével végzi a gazdálkodási szabályok betartását.
A Nemzetiségi Önkormányzat részére 2012. évtől önálló fizetési számlát, adószámot
kellett nyitni, és mindezt a törzskönyvi nyilvántartásba kellett felvetetni. Az ezzel
kapcsolatos teendőket az Iroda végezte, és a jövőben is, amennyiben változások
történnek a Magyar Államkincstár felé az Iroda feladata a nyilvántartás módosítása.
A számla figyelemmel kisérését és kezelését az Iroda az OTP Elektra programján
keresztül figyeli.
A fizetési számláról készpénzt kizárólag készpénzutalvánnyal az Iroda pénztárosa
vehet fel.
A számla feletti rendelkezési jog az elnököt (figyelembevéve az összeférhetetlenségi
szabályokat) és a testület által felhatalmazott személyt – a banki aláírás bejelentés
szerint – illeti meg.
A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával összefüggő pénzforgalmat a
Nemzetiségi Önkormányzat részére megnyitott külön fizetési számlán kell
bonyolítani.
Kötelezettségvállalás rendje:
a./ A Nemzetiségi Önkormányzat feladatainak
ellátását, vagy más fizetési
kötelezettséget vállalni az elnök jogosult (Horváth Tibor).
A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról,
hogy a rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás
teljesítésére a fedezetet. Kötelezettségvállalás csak írásban történhet.
A kötelezettségvállalásért a Nemzetiségi Önkormányzat vállalja a felelősséget.
b./ Az utalványozásra csak az érvényesítés után kerülhet sor. Az utalványozás
írásbeli rendelkezés.
(Érvényesítést végző irodai dolgozó: Kissné Varga Zsuzsa)
Az érvényesítés során meg kell vizsgálni a kiadások teljesítésének és a bevételek
beszedésének jogosságát a következő szempontok szerint:
-

kötelezettségvállalás alapján történt –e a teljesítés,
a megrendelt szolgáltatást elvégezték –e,
a számlázás szabályszerű –e, számszakilag megfelelő -e,
fedezet rendelkezésre áll e.

c./ Pénzügyi teljesítésre csak az érvényesítés és a pénzügyi ellenjegyzését követően
kerülhet sor.
(Ellenjegyző irodai dolgozó:
Jakabné Beke Gyöngyi)
d./ A készpénzben történő pénzügyi teljesítésre – a pénztári órák figyelembételével –
akkor kerülhet sor, ha az Elnök a szükséges dokumentumokat (számlák,
megállapodás, szerződés, stb.) a pénztári kifizetést megelőző 3. napon az Iroda
pénztárosának rendelkezésére bocsátotta.
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Az ellenjegyző feladata, hogy meggyőződjön arról, hogy a kötelezettségvállalás és az
utalványozás megfelel –e a jogszabályi előírásoknak és biztosított –e a pénzügyi
fedezet.
Amennyiben az ellenjegyző véleménye szerint a kötelezettségvállalás és az
utalványozás szabálytalan, vagy nincs pénzügyi fedezet, köteles az elnök figyelmét
felhívni.
A Nemzetiségi Önkormányzat esetében a szakmai teljesítés igazolására az elnök,
vagy az elnökhelyettes jogosult.
A szakmai teljesítés igazolására vonatkozó részletes szabályokról a Jegyző a
Polgármesteri Hivatal belső szabályzatában rendelkezik.
e./ Az Iroda a Nemzetiségi Önkormányzat számára analitikus nyilvántartást vezet,
amely biztosítja a vagyoni és az előirányzat-felhasználás figyelemmel kisérését.
f./ Az Iroda elkülönített főkönyvi könyvelést végez a nemzetiségi önkormányzat
bevétel-kiadási forgalmáról, illetve egyéb mérlegtételt érintő változásokról.
Költségvetési beszámoló:
a./A nemzetiségi önkormányzat 2012. évtől önálló beszámolót készít.
Az elemi beszámolót a nemzetiségi önkormányzat Elnöke hagyja jóvá, és írja alá.
b./Költségvetési beszámolót december 31-i fordulónappal kell készíteni.
Az éves költségvetési beszámoló adatait az Iroda a tárgyévet követő február 28-ig
adja át az Elnöknek, aki a testület elé nyújtja be a beszámolót április 15-ig.
c./ Az éves beszámolóról szóló határozatot az Elnök 8 napon belül köteles átadni az
önkormányzati megbízott részére, hogy az Iroda a Mák felé
az információs
rendszeren keresztül határidőre fel tudja dolgozni.
Évközi egyéb információk:
a./ A pénzügyi információkat az elnök közreműködésével az iroda végzi.
b./ A költségvetés bevételeinek, és kiadásainak alakulásáról minden hónapot követő
hó 20-ig az Iroda adatokat szolgáltat az elnök részére.
Belső ellenőrzés:
a./ A Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodása lebonyolításának
ellenőrzése a Nádudvar Város Önkormányzata által megbízott belső ellenőri
feladatokat ellátó szervezet feladatát képezi.
b./ A belsőellenőrzés a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos
megállapodásainak realizálása az elnök feladata, aki tájékoztatja az önkormányzati
megbízottat az ellenőrzés megállapításairól és realizálásáról.
A felek megállapodnak abban, hogy az együttműködési megállapodást minden év
január 31-ig felülvizsgálják és módosítják.
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A vagyon kezelésének rendjére vonatkozó szabályok
a./A Nemzetiségi Önkormányzat részére átadott ingatlan vagyon nyilvántartását az
Iroda vezeti.
b./ A Nemzetiségi Önkormányzat
az
államháztartáson
kívül szerzett
pénzeszközökből szerzett saját vagyonával való gazdálkodás és annak
nyilvántartása, a Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének feladata.
c./ A leltározás 2 évenkénti megszervezése az Iroda feladata, amelyben az elnök
vagy az elnökhelyettes közreműködik. A Nemzetiségi Önkormányzat saját ingó
vagyonáról leltárt készíteni a testület döntésétől függően az elnök és egy képviselő
köteles. A saját vagyonról készített ingó leltár 1 példányát az elnök az Iroda
rendelkezésére bocsátja tájékoztató jelleggel.
A Nemzetiségi Önkormányzat és Nádudvar Város Önkormányzata megállapodnak,
hogy a jegyző, illetve akadályoztatása esetén az aljegyző a Nádudvar Város
Önkormányzat megbízásából részt vesz a Nemzetiségi Önkormányzat testületi
ülésein, s amennyiben törvénysértés észlel, azt jelzi.
A jegyző ezen megállapodásra vonatkozó szabályok változása esetén a módosítás
szükségletét jelzi a megállapodást kötő testületek felé, és szükség esetén mindkét
önkormányzat határozatban módosítja.
A Nádudvar Város Önkormányzata és a Nádudvari Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között 2012. január 31-én kötött együttműködési megállapodás és
annak mind három módosítása jelen együttműködési megállapodás aláírásával
hatályát veszti.
Nádudvar, 2015. január 31.
_________________________
Beke Imre
polgármester

______________________________
Horváth Tibor
elnök

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Önkormányzati számu határozata:

9/2015.

(I.29.)

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Nádudvari
Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötött együttműködési megállapodást
felülvizsgálta.
A Képviselő-testület a felülvizsgálat eredményeként a határozat mellékletében
szereplő együttműködési megállapodást kívánja megkötni a Nádudvari Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal.
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Felkéri a Képviselő-testület
megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

Beke

Imre

polgármestert

az

együttműködési

2015. február 15.
Beke Imre polgármester
Melléklet a 9/2015. (I.29.) Önkormányzati számu határozathoz

Nádudvar Város Önkormányzata és a Nádudvari
Önkormányzat Együttműködési megállapodása

Roma

Nemzetiségi

Nádudvar Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) és a Nádudvari
Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat)
kölcsönösen, szabad elhatározásukból, valamint a nemzetiségek jogairól való 2011.
évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján
együttműködési megállapodást kötnek.
A megállapodás egységbe foglalja és rendezi mindazon feladatokat és
együttműködési lehetőségeket, amelyek elősegítik a közösen megfogalmazott célok
megvalósítását.
I.
A Nemzetiségi Önkormányzat és
lehetőségeinek területei és formái

a

Város

Önkormányzata

együttműködési

1./ A megállapodó felek a cigányság nevelése, oktatása, tehetségek gondozása
tekintetében kiemelt figyelmet fordítanak azon önkormányzati intézményekre,
amelyekben jelentős számban vannak roma nemzetiségű gyerekek, így a Napfény
Óvoda és Bölcsőde valamint a Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti
Iskola.
2./ A romák szociális helyzetének, életfeltételeinek javítása, valamint
foglalkoztatásuk megszervezésének elősegítésére hasonló arányban biztosítják a
közfoglalkoztatást, külön figyelmet szentelnek a munka szükségességének és
hasznosságának meggyőzésére.
3./ Az Áht. 26.§ (1) bekezdése alapján Nádudvar Város Önkormányzata
intézményrendszerén,
valamint
a
Nádudvari
Polgármesteri
Hivatalon
(továbbiakban: Polgármester Hivatal) keresztül segíti a Nemzetiségi Önkormányzat
munkáját.
Mindezen feladatok ellátásért a jegyző a felelős.
4./ Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységének ellátásához
továbbra is (2019. december 31-ig) ingyenesen rendelkezésre bocsátja a Nádudvar,
Alkotmány u. 44.sz. alatti ingatlanát.
5./ A nemzetiségi önkormányzat üléseiről a jegyzőkönyvek elkészítéséről,
aláírásáról, valamint a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatalhoz
történő
megküldéséről, továbbá az önkormányzat részére átadandó testületi írásbeli
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határozatok átadásáról a nemzetiségi önkormányzat elnöke saját felelősségi körében
jár el.
II.
A költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának és végrehajtásának rendje.
A szabályozás kiterjed:
-

a költségvetés tervezése és eljárási rendjére
a gazdálkodás bonyolításának rendjére
a beszámoló elkészítésének és jóváhagyásának rendjére
az adatszolgáltatás, a pénzügyi, a számviteli tevékenység rendjére
a belső ellenőrzés rendjére

A költségvetés vonatkozásában az önkormányzat Polgármesteri Hivatala részéről
kapcsolattartással megbízott személy Jakabné Beke Gyöngyi a Közgazdasági és
Pénzügyi Iroda vezetője, mint önkormányzati megbízott.
A költségvetés elkészítésének, elfogadásának rendje,
A költségvetési előkészítési munkálatokon a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke részt
vesz.
a./
b./ A nemzetiségi önkormányzat Elnöke az éves költségvetési határozat tervezetét a
központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő 45. napig nyújtja be a
nemzetiségi önkormányzat testületének. Az önkormányzati megbízottal való
egyeztetést a benyújtást megelőző 15. nappal bezárólag kell elvégezni az Elnöknek.
c./ A nemzetiségi önkormányzat költségvetése az irányadó kötelező tartalmi
elemeket tartalmazza (Áht.26.§ (1):
- költségvetési bevételek és kiadások,
- kiemelt előirányzatok,
- Költségvetési egyenleg,
- hiány finanszírozásának külső, belső módjai,
- működési költségvetés, kiemelt kiadási előirányzatok,
- Felhalmozási költségvetés kiemelt kiadási előirányzatok.
d./A nemzetiségi önkormányzat költségvetését határozattal fogadja el.
e./ A nemzetiségi önkormányzat költségvetése 2012. évtől nem épül be az
önkormányzat költségvetésébe.
f./A nemzetiségi önkormányzat testülete a költségvetési határozat meghozatalával
egyidejűleg határozatban állapítja meg a 2011. évi CXCIV. tv. 45. § (1) a) pontja
felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját
bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét (Áht. 29.
§ (3).
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g./ A nemzetiségi önkormányzat Elnöke a költségvetési határozat elfogadásától
számított 8 napon belül a határozatot átadja az Önkormányzati megbízottnak, hogy a
MÁK részére elemi költségvetést a számítógépes programon keresztül fel tudja
dolgozni, és be tudja küldeni.
h./ Az elemi költségvetést a nemzetiségi önkormányzat Elnöke hagyja jóvá, és írja
alá.
A költségvetési előirányzatok módosítása:
a./ A Nemzetiségi Önkormányzati költségvetési előirányzatok a testület határozata
értelmében módosíthatók, amelyet a döntés meghozatala előtt 10 nappal az elnöknek
egyeztetnie kell az önkormányzati megbízottal. A költségvetést a testület határozattal
módosítja.
Költségvetési adatszolgáltatási kötelezettség:
A Nemzetiségi Önkormányzat jóváhagyott költségvetéséről – az államháztartás
pénzügyi információs rendszere keretében - adatszolgáltatást kell teljesíteni.
a./ Az elnök a fentiekre kiterjedően az önkormányzati megbízott útján ezen
kötelezettség teljesítéséhez információt szolgáltat. A nemzetiségi önkormányzat
testülete által a költségvetésről, illetve annak módosításáról meghozott határozatokat
az elfogadástól számított 8 munkanapon belül átadja az önkormányzati megbízott
részére, hogy az az adatszolgáltatást határidőben elvégezhesse. Az adatszolgáltatás
az önkormányzati hivatal pénzügyi információs rendszerén keresztül történik.
A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott adatszolgáltatás során
szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli és statisztikai rendszerrel való
tartalmi egyezőségért a nemzetiségi önkormányzat tekintetében az Elnök a felelős.
A költségvetési gazdálkodás lebonyolításának rendje:
A Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodásának lebonyolító szerve a
Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és Pénzügyi Irodája. (továbbiakban: Iroda)
Az Iroda a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatán belül, annak
állandó figyelemmel kisérésével végzi a gazdálkodási szabályok betartását.
A Nemzetiségi Önkormányzat részére 2012. évtől önálló fizetési számlát, adószámot
kellett nyitni, és mindezt a törzskönyvi nyilvántartásba kellett felvetetni. Az ezzel
kapcsolatos teendőket az Iroda végezte, és a jövőben is, amennyiben változások
történnek a Magyar Államkincstár felé az Iroda feladata a nyilvántartás módosítása.
A számla figyelemmel kisérését és kezelését az Iroda az OTP Elektra programján
keresztül figyeli.
A fizetési számláról készpénzt kizárólag készpénzutalvánnyal az Iroda pénztárosa
vehet fel.
A számla feletti rendelkezési jog az elnököt (figyelembevéve az összeférhetetlenségi
szabályokat) és a testület által felhatalmazott személyt – a banki aláírás bejelentés
szerint – illeti meg.
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A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával összefüggő pénzforgalmat a
Nemzetiségi Önkormányzat részére megnyitott külön fizetési számlán kell
bonyolítani.
Kötelezettségvállalás rendje:
a./ A Nemzetiségi Önkormányzat feladatainak
ellátását, vagy más fizetési
kötelezettséget vállalni az elnök jogosult (Horváth Tibor).
A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról,
hogy a rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás
teljesítésére a fedezetet. Kötelezettségvállalás csak írásban történhet.
A kötelezettségvállalásért a Nemzetiségi Önkormányzat vállalja a felelősséget.
b./ Az utalványozásra csak az érvényesítés után kerülhet sor. Az utalványozás
írásbeli rendelkezés.
(Érvényesítést végző irodai dolgozó: Kissné Varga Zsuzsa)
Az érvényesítés során meg kell vizsgálni a kiadások teljesítésének és a bevételek
beszedésének jogosságát a következő szempontok szerint:
-

kötelezettségvállalás alapján történt –e a teljesítés,
a megrendelt szolgáltatást elvégezték –e,
a számlázás szabályszerű –e, számszakilag megfelelő -e,
fedezet rendelkezésre áll e.

c./ Pénzügyi teljesítésre csak az érvényesítés és a pénzügyi ellenjegyzését követően
kerülhet sor.
(Ellenjegyző irodai dolgozó:
Jakabné Beke Gyöngyi)
d./ A készpénzben történő pénzügyi teljesítésre – a pénztári órák figyelembételével –
akkor kerülhet sor, ha az Elnök a szükséges dokumentumokat (számlák,
megállapodás, szerződés, stb.) a pénztári kifizetést megelőző 3. napon az Iroda
pénztárosának rendelkezésére bocsátotta.
Az ellenjegyző feladata, hogy meggyőződjön arról, hogy a kötelezettségvállalás és az
utalványozás megfelel –e a jogszabályi előírásoknak és biztosított –e a pénzügyi
fedezet.
Amennyiben az ellenjegyző véleménye szerint a kötelezettségvállalás és az
utalványozás szabálytalan, vagy nincs pénzügyi fedezet, köteles az elnök figyelmét
felhívni.
A Nemzetiségi Önkormányzat esetében a szakmai teljesítés igazolására az elnök,
vagy az elnökhelyettes jogosult.
A szakmai teljesítés igazolására vonatkozó részletes szabályokról a Jegyző a
Polgármesteri Hivatal belső szabályzatában rendelkezik.
e./ Az Iroda a Nemzetiségi Önkormányzat számára analitikus nyilvántartást vezet,
amely biztosítja a vagyoni és az előirányzat-felhasználás figyelemmel kisérését.
f./ Az Iroda elkülönített főkönyvi könyvelést végez a nemzetiségi önkormányzat
bevétel-kiadási forgalmáról, illetve egyéb mérlegtételt érintő változásokról.
Költségvetési beszámoló:
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a./A nemzetiségi önkormányzat 2012. évtől önálló beszámolót készít.
Az elemi beszámolót a nemzetiségi önkormányzat Elnöke hagyja jóvá, és írja alá.
b./Költségvetési beszámolót december 31-i fordulónappal kell készíteni.
Az éves költségvetési beszámoló adatait az Iroda a tárgyévet követő február 28-ig
adja át az Elnöknek, aki a testület elé nyújtja be a beszámolót április 15-ig.
c./ Az éves beszámolóról szóló határozatot az Elnök 8 napon belül köteles átadni az
önkormányzati megbízott részére, hogy az Iroda a Mák felé
az információs
rendszeren keresztül határidőre fel tudja dolgozni.
Évközi egyéb információk:
a./ A pénzügyi információkat az elnök közreműködésével az iroda végzi.
b./ A költségvetés bevételeinek, és kiadásainak alakulásáról minden hónapot követő
hó 20-ig az Iroda adatokat szolgáltat az elnök részére.
Belső ellenőrzés:
a./ A Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodása lebonyolításának
ellenőrzése a Nádudvar Város Önkormányzata által megbízott belső ellenőri
feladatokat ellátó szervezet feladatát képezi.
b./ A belsőellenőrzés a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos
megállapodásainak realizálása az elnök feladata, aki tájékoztatja az önkormányzati
megbízottat az ellenőrzés megállapításairól és realizálásáról.
A felek megállapodnak abban, hogy az együttműködési megállapodást minden év
január 31-ig felülvizsgálják és módosítják.
A vagyon kezelésének rendjére vonatkozó szabályok
a./A Nemzetiségi Önkormányzat részére átadott ingatlan vagyon nyilvántartását az
Iroda vezeti.
b./ A Nemzetiségi Önkormányzat
az
államháztartáson
kívül szerzett
pénzeszközökből szerzett saját vagyonával való gazdálkodás és annak
nyilvántartása, a Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének feladata.
c./ A leltározás 2 évenkénti megszervezése az Iroda feladata, amelyben az elnök
vagy az elnökhelyettes közreműködik. A Nemzetiségi Önkormányzat saját ingó
vagyonáról leltárt készíteni a testület döntésétől függően az elnök és egy képviselő
köteles. A saját vagyonról készített ingó leltár 1 példányát az elnök az Iroda
rendelkezésére bocsátja tájékoztató jelleggel.
A Nemzetiségi Önkormányzat és Nádudvar Város Önkormányzata megállapodnak,
hogy a jegyző, illetve akadályoztatása esetén az aljegyző a Nádudvar Város
Önkormányzat megbízásából részt vesz a Nemzetiségi Önkormányzat testületi
ülésein, s amennyiben törvénysértés észlel, azt jelzi.
A jegyző ezen megállapodásra vonatkozó szabályok változása esetén a módosítás
szükségletét jelzi a megállapodást kötő testületek felé, és szükség esetén mindkét
önkormányzat határozatban módosítja.
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A Nádudvar Város Önkormányzata és a Nádudvari Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között 2012. január 31-én kötött együttműködési megállapodás és
annak mind három módosítása jelen együttműködési megállapodás aláírásával
hatályát veszti.
Nádudvar, 2015. január 31.
________________________
Beke Imre
polgármester

______________________________
Horváth Tibor
elnök

9./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A Napfény Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Napfény Óvoda és Bölcsőde alapító
okiratának módosítására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Elmondta,
hogy az
alapító okirat módosítására azért volt szükség, mert a
gyermekek létszámát kérte az óvodavezetője megemelni, 350 főről 360 főre.
Dr. Danka József ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság
elnöke, a bizottság
megtárgyalta a Napfény Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítását, és
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Sós Csaba aljegyző, elmondta, hogy a államháztartásról szóló törvény változott,
és előírásának megfelelően uj formátumba kell elkészíteni az alapító okiratot, és
aktualizálni kell. Ez az előterjesztés a gyermekek létszámának bővítését is
tartalmazza, 350 főről, 360 főre.
Kalmár Erzsébet képviselő, kérdésként vetette fel, hogy akkor mostmár minden 3tól 6 éves koru gyermek fel lesz véve?
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, a férőhely elegendő lesz, csak 3 éves kortól
lesz kötelező a felvétel.
Boros Lajosné alpolgármester , az alapító okiratban nemcsak a létszámot kellett
módosítani, hanem a feladatot is. Az ellátási tevékenységet, főleg a bölcsődei
ellátásnál. Sok elem változott.
I.sz. határozati javaslat:
Beke Imre polgármester, három határozati javaslat van, igy javasolta a képviselőtestület tagjainak, hogy az I.sz. határozati javaslatot az alábbi határozat szerint
fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napfény Óvoda és
Bölcsőde maximális gyermeklétszámát 360 főben állapítja meg.
A Képviselő-testület utasítja az intézmény vezetőjét, hogy az intézmény SZMSZ-ét a
határozatban foglaltaknak megfelelően dolgozza át.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Beke Imre polgármester
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Vincze András jegyző
Mészárosné Sárközi Erika intézményvezető
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (I. 29.)
önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napfény Óvoda és
Bölcsőde maximális gyermeklétszámát 360 főben állapítja meg.
A Képviselő-testület utasítja az intézmény vezetőjét, hogy az intézmény SZMSZ-ét a
határozatban foglaltaknak megfelelően dolgozza át.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Beke Imre polgármester
Vincze András jegyző
Mészárosné Sárközi Erika intézményvezető

II.sz. határozati javaslat:
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az II.sz.
határozati javaslatot az alábbi határozat szerint fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda és Bölcsőde
148/2014. (XII. 18.) önkormányzati számú határozattal elfogadott alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okiratban az „Intézmény adószáma, bankszámlaszáma”, valamint
az „OM azonosítója” elnevezésű rész elhagyásra kerül.
2. Az alapító okirat a 1.2.2 „ A költségvetési szerv telephelye(i)” ponttal egészül ki
a következők szerint:

1
2

telephely megnevezése

telephely címe

Napfény
Bölcsőde
Óvodája

Óvoda
és
Vadvirág

4181 Nádudvar, Fő út 179.

Napfény
Bölcsőde
Óvodája

Óvoda
és
Százszorszép

4181 Nádudvar, Puskin u. 15.

3. Az alapító okirat „Jogszabályban meghatározott közfeladata: A Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
6. pontjában foglalt óvodai ellátás.” helyébe a 4.1. „A költségvetési szerv
közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti
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óvodai nevelés, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti bölcsődei ellátás.” szöveg lép.
4. Az alapító okirat „Alaptevékenysége” rész a 4.3. A költségvetési szerv
alaptevékenysége pontja a következővel egészül ki: „A Bölcsődei nevelésgondozás feladata a családban nevelkedő kisgyermekek napközbeni ellátása,
testi- és pszichés szükségleteinek kielégítése, az optimális fejlődés
elősegítése.”
5. Az alapító okirat „Szakmai alaptevékenység 2012.01.01-től”, „Szabad
kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenység 2012. 01.01től” és a „Technikai szakfeladatok” rész elhagyásra kerül.
6. Az alapító okirat a 4.4. „A költségvetési szerv alaptevékenységének
kormányzati funkció szerinti megjelölése” ponttal egészül ki, a következők
szerint:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

1

091110

2

091120

3

091140

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

6

104030

Gyermekek napközbeni ellátása

7

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében,
nappali intézményében

8

104036

Munkahelyi étkeztetés bölcsődében

fogyatékosok

7. Az alapító okirat „Gazdálkodási besorolása” rész elhagyásra kerül.
8. Az alapító okirat „A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkozási jogviszony: Az
intézmény
alkalmazottainak
foglalkoztatására
a
közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján kerül sor.” szöveg helyébe
az 5.2. pontban az „Az intézmény alkalmazottainak foglalkoztatására
közalkalmazotti jogviszonyban kerül sor, a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.” szöveg lép.
9. Az alapító okirat „Vállalkozási tevékenység” rész elhagyásra kerül.
10.
Az alapító okirat a 6.2.2. „Alapfeladatának jogszabály szerinti
megnevezése” ponttal egészül ki a következők szerint:
2011. évi CXC. törvény szerinti óvodai nevelés;
Nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése;
A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelése.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény szerinti bölcsődei ellátás.
11.

Az alapító okirat „Maximális gyermeklétszám:
Székhely: Kossuth u.8.: 140 fő
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2. sz. feladat ellátási hely, telephely: Fő út.179.: 125 fő
3. sz. feladat ellátási hely, telephely: Puskin u.15: 85 fő
Óvoda összesen: 350 fő
Bölcsőde: 14 fő”

1
2

helyébe a 6.4. pont lép: A feladatellátási helyenként felvehető maximális
gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény székhelyén: 164 fő, ebből
Óvoda: 150 fő, Bölcsőde: 14 fő
tagintézményében:
tagintézmény megnevezése
maximális gyermek-, tanulólétszám
Napfény Óvoda és Bölcsőde Vadvirág 125 fő
Óvodája
Napfény
Óvoda
és
Bölcsőde 85 fő
Százszorszép Óvodája
12.
Az alapító okirat „A feladatellátást szolgáló vagyon” és a „Vagyon feletti
rendelkezés joga” rész helyébe a 6.5. pontban foglalt következő rendelkezés
lép:
ingatlan címe

ingatlan
helyrajz
i száma

ingatlan
hasznos
alapterület
e (m2)

1

4181
Nádudvar,
Kossuth L. u. 8.

1837

5756

2

4181 Nádudvar, Fő út
179.

201

4303

3

4181
Nádudvar,
Puskin u. 15.

2475

2556

vagyon
feletti
rendelkezés
joga
vagy
a
vagyon
használati joga
Nádudvar
Város
Önkormányzatána
k vagyonáról és a
vagyongazdálkodá
s szabályairól szóló
rendelet
az
irányadó.

az
ingatlan
funkciója
, célja
Óvodai
és
bölcsődei
nevelés

A módosító okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosító okiratot a MÁK Hajdu-Bihar
megyei Igazgatósága részére a jogszabályban előirt határidőn belül továbbítsa.
Utasítja a képviselő-testület a polgármestert, hogy a módosító okiratban foglaltak
haladéktalanul érvényesüljenek.
A képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az intézmény SZMSZ-ét az
alapító okiratban foglaltaknak megfelelően dolgozza át.
Határidő: folyamatos
Felelős: Beke Imre polgármester
Vincze András jegyző
Mészárosné Sárközi Erika intézményvezető
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Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (I. 29.)
önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda és Bölcsőde
148/2014. (XII. 18.) önkormányzati számú határozattal elfogadott alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okiratban az „Intézmény adószáma, bankszámlaszáma”, valamint
az „OM azonosítója” elnevezésű rész elhagyásra kerül.
2. Az alapító okirat a 1.2.2 „ A költségvetési szerv telephelye(i)” ponttal egészül ki
a következők szerint:

1
2

telephely megnevezése

telephely címe

Napfény
Bölcsőde
Óvodája

Óvoda
és
Vadvirág

4181 Nádudvar, Fő út 179.

Napfény
Bölcsőde
Óvodája

Óvoda
és
Százszorszép

4181 Nádudvar, Puskin u. 15.

3. Az alapító okirat „Jogszabályban meghatározott közfeladata: A Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
6. pontjában foglalt óvodai ellátás.” helyébe a 4.1. „A költségvetési szerv
közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti
óvodai nevelés, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti bölcsődei ellátás.” szöveg lép.
4. Az alapító okirat „Alaptevékenysége” rész a 4.3. A költségvetési szerv
alaptevékenysége pontja a következővel egészül ki: „A Bölcsődei nevelésgondozás feladata a családban nevelkedő kisgyermekek napközbeni ellátása,
testi- és pszichés szükségleteinek kielégítése, az optimális fejlődés
elősegítése.”
5. Az alapító okirat „Szakmai alaptevékenység 2012.01.01-től”, „Szabad
kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenység 2012. 01.01től” és a „Technikai szakfeladatok” rész elhagyásra kerül.
6. Az alapító okirat a 4.4. „A költségvetési szerv alaptevékenységének
kormányzati funkció szerinti megjelölése” ponttal egészül ki, a következők
szerint:
kormányzati funkciószám
1

091110

2

091120

3

091140

kormányzati funkció megnevezése
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
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4

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

6

104030

Gyermekek napközbeni ellátása

7

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében,
nappali intézményében

8

104036

Munkahelyi étkeztetés bölcsődében

fogyatékosok

7. Az alapító okirat „Gazdálkodási besorolása” rész elhagyásra kerül.
8. Az alapító okirat „A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkozási jogviszony: Az
intézmény
alkalmazottainak
foglalkoztatására
a
közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján kerül sor.” szöveg helyébe
az 5.2. pontban az „Az intézmény alkalmazottainak foglalkoztatására
közalkalmazotti jogviszonyban kerül sor, a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.” szöveg lép.
9. Az alapító okirat „Vállalkozási tevékenység” rész elhagyásra kerül.
10.
Az alapító okirat a 6.2.2. „Alapfeladatának jogszabály szerinti
megnevezése” ponttal egészül ki a következők szerint:
2011. évi CXC. törvény szerinti óvodai nevelés;
Nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése;
A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelése.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény szerinti bölcsődei ellátás.
11.

Az alapító okirat „Maximális gyermeklétszám:
Székhely: Kossuth u.8.: 140 fő
2. sz. feladat ellátási hely, telephely: Fő út.179.: 125 fő
3. sz. feladat ellátási hely, telephely: Puskin u.15: 85 fő
Óvoda összesen: 350 fő
Bölcsőde: 14 fő”

1
2

helyébe a 6.4. pont lép: A feladatellátási helyenként felvehető maximális
gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény székhelyén: 164 fő, ebből
Óvoda: 150 fő, Bölcsőde: 14 fő
tagintézményében:
tagintézmény megnevezése
maximális gyermek-, tanulólétszám
Napfény Óvoda és Bölcsőde Vadvirág 125 fő
Óvodája
Napfény
Óvoda
és
Bölcsőde 85 fő
Százszorszép Óvodája
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12.
Az alapító okirat „A feladatellátást szolgáló vagyon” és a „Vagyon feletti
rendelkezés joga” rész helyébe a 6.5. pontban foglalt következő rendelkezés
lép:
ingatlan címe

ingatlan
helyrajz
i száma

ingatlan
hasznos
alapterület
e (m2)

1

4181
Nádudvar,
Kossuth L. u. 8.

1837

5756

2

4181 Nádudvar, Fő út
179.

201

4303

3

4181
Nádudvar,
Puskin u. 15.

2475

2556

vagyon
feletti
rendelkezés
joga
vagy
a
vagyon
használati joga
Nádudvar
Város
Önkormányzatána
k vagyonáról és a
vagyongazdálkodá
s szabályairól szóló
rendelet
az
irányadó.

az
ingatlan
funkciója
, célja
Óvodai
és
bölcsődei
nevelés

A módosító okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosító okiratot a MÁK Hajdu-Bihar
megyei Igazgatósága részére a jogszabályban előirt határidőn belül továbbítsa.
Utasítja a képviselő-testület a polgármestert, hogy a módosító okiratban foglaltak
haladéktalanul érvényesüljenek.
A képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az intézmény SZMSZ-ét az
alapító okiratban foglaltaknak megfelelően dolgozza át.
Határidő: folyamatos
Felelős: Beke Imre polgármester
Vincze András jegyző
Mészárosné Sárközi Erika intézményvezető
III.sz. határozati javaslat:
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a III.sz.
határozati
javaslatot
az
alábbiak
szerint
fogadják
el.
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda és Bölcsőde
alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Napfény Óvoda és Bölcsőde
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1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 4181 Nádudvar, Kossuth L. u. 8.
1.2.2. telephelye(i):

1
2

telephely megnevezése

telephely címe

Napfény
Bölcsőde
Óvodája

Óvoda
és
Vadvirág

4181 Nádudvar, Fő út 179.

Napfény
Bölcsőde
Óvodája

Óvoda
és
Százszorszép

4181 Nádudvar, Puskin u. 15.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2005. 01. 01.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Nádudvar Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 4181 Nádudvar, Fő út 119.
2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

1

megnevezése

székhelye

Napközi otthonos Óvoda és
Bölcsőde

4181 Nádudvar, Kossuth L. u. 8.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének
3.1.1. megnevezése: Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 4181 Nádudvar, Fő út 119.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény szerinti óvodai nevelés, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti bölcsődei ellátás.
4.2. A költségvetési
besorolása:
szakágazat száma
1

851020

szerv

főtevékenységének

államháztartási

szakágazat megnevezése
Óvodai nevelés
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szakágazati

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Ellátja a 3 éves kortól a
tankötelezettség teljesítéséig a gyermekek óvodai nevelését, a sajátos nevelési
igényű gyermekek óvodai nevelését, az iskolai előkészítést, és az óvodai
étkeztetést.
A Bölcsődei nevelés-gondozás feladata a családban nevelkedő kisgyermekek
napközbeni ellátása, testi- és pszichés szükségleteinek kielégítése, az optimális
fejlődés elősegítése.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

1

091110

2

091120

3

091140

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

6

104030

Gyermekek napközbeni ellátása

7

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében,
nappali intézményében

8

104036

Munkahelyi étkeztetés bölcsődében

fogyatékosok

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Nádudvar város
közigazgatási területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Nyilvános pályázat alapján
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozott időre – 5
évre – bízza meg a vezetői feladatok ellátásával.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

Közalkalmazotti jogviszony

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A Napfény Óvoda és
Bölcsőde SZMSZ-e szerint.

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának
6.1.1. megnevezése: Nádudvar Város Önkormányzata
6.1.2. székhelye: 4181 Nádudvar, Fő t 119.
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6.2. A köznevelési intézmény
6.2.1. típusa: Többcélú intézmény: közös igazgatású köznevelési intézmény
Intézményegységek: 1. Óvoda
2. Bölcsőde
6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:
2011. évi CXC. törvény szerinti óvodai nevelés;
Nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése;
A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelése.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény szerinti bölcsődei ellátás.
6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Gazdálkodási feladatait Nádudvar Polgármesteri Hivatalának
Közgazdasági és Pénzügyi Irodája látja el.
6.3. A köznevelési intézmény tagintézménye(i):
tagintézmény megnevezése

tagintézmény címe

1

Napfény Óvoda és Bölcsőde Vadvirág
Óvodája

4181 Nádudvar, Fő út 179.

2

Napfény
Óvoda
és
Százszorszép Óvodája

4181 Nádudvar, Puskin u. 15.

Bölcsőde

6.4. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a
köznevelési intézmény
6.4.1. székhelyén: 164 fő, ebből Óvoda: 150 fő, Bölcsőde: 14 fő
6.4.2. tagintézményében:
tagintézmény megnevezése

maximális gyermek-, tanulólétszám

1

Napfény Óvoda és Bölcsőde Vadvirág
Óvodája

125 fő

2

Napfény
Óvoda
és
Százszorszép Óvodája

85 fő

Bölcsőde

6.5. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatlan
helyrajz
i száma

ingatlan
hasznos
alapterület
e (m2)

1

4181
Nádudvar,
Kossuth L. u. 8.

1837

5756

2

4181 Nádudvar, Fő út
179.

201

4303

3

4181
Nádudvar,
Puskin u. 15.

2475

2556
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vagyon
feletti
rendelkezés
joga
vagy
a
vagyon
használati joga
Nádudvar
Város
Önkormányzatána
k vagyonáról és a
vagyongazdálkodá
s szabályairól szóló
rendelet
az
irányadó.

az
ingatlan
funkciója
, célja
Óvodai
és
bölcsődei
nevelés

Az új alapító okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg
az intézmény alapító okiratát szabályozó 148/2014. (XII. 18.) önkormányzati számú
határozat hatályát veszti.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az egységes szerkezetű elfogadott alapító
okiratot a MÁK Hajdú-Bihar megyei Igazgatósága részére a jogszabályban előírt
határidőn belül továbbítsa.
Utasítja a Képviselő-testület a polgármestert, hogy az alapító okiratban foglaltak
maradéktalanul érvényesüljenek.
A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az intézmény SZMSZ-ét az
alapító okiratban foglaltaknak megfelelően dolgozza át.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Beke Imre polgármester
Vincze András jegyző
Mészárosné Sárközi Erika intézményvezető

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati számú határozata:

12/2015.

(I.29.)

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda és Bölcsőde
alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1.megnevezése: Napfény Óvoda és Bölcsőde
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1.székhelye: 4181 Nádudvar, Kossuth L. u. 8.
1.2.2.telephelye(i):

1
2

telephely megnevezése

telephely címe

Napfény
Bölcsőde
Óvodája

Óvoda
és
Vadvirág

4181 Nádudvar, Fő út 179.

Napfény
Bölcsőde

Óvoda
és
Százszorszép

4181 Nádudvar, Puskin u. 15.

66

Óvodája

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2005. 01. 01.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1.megnevezése: Nádudvar Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 4181 Nádudvar, Fő út 119.
2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

1

megnevezése

székhelye

Napközi otthonos Óvoda és
Bölcsőde

4181 Nádudvar, Kossuth L. u. 8.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.3. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének
3.1.1. megnevezése: Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 4181 Nádudvar, Fő út 119.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény szerinti óvodai nevelés, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti bölcsődei ellátás.
4.2.A költségvetési
besorolása:

szerv

szakágazat száma
1

851020

főtevékenységének

államháztartási

szakágazati

szakágazat megnevezése
Óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Ellátja a 3 éves kortól a tankötelezettség
teljesítéséig a gyermekek óvodai nevelését, a sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelését, az iskolai előkészítést, és az óvodai étkeztetést.
A Bölcsődei nevelés-gondozás feladata a családban nevelkedő kisgyermekek
napközbeni ellátása, testi- és pszichés szükségleteinek kielégítése, az optimális
fejlődés elősegítése.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése
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Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

1

091110

2

091120

3

091140

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

6

104030

Gyermekek napközbeni ellátása

7

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében,
nappali intézményében

8

104036

Munkahelyi étkeztetés bölcsődében

fogyatékosok

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Nádudvar város
közigazgatási területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Nyilvános pályázat alapján
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozott időre – 5 évre –
bízza meg a vezetői feladatok ellátásával.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

Közalkalmazotti jogviszony

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. Törvény

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A Napfény Óvoda és
Bölcsőde SZMSZ-e szerint.

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának
6.1.1. megnevezése: Nádudvar Város Önkormányzata
6.1.2. székhelye: 4181 Nádudvar, Fő t 119.
6.2. A köznevelési intézmény
6.2.1. típusa: Többcélú intézmény: közös igazgatású köznevelési intézmény
Intézményegységek: 1. Óvoda
2. Bölcsőde
6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:
2011. évi CXC. Törvény szerinti óvodai nevelés;
Nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése;
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A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelése.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. Törvény szerinti bölcsődei ellátás.
6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Gazdálkodási feladatait Nádudvar Polgármesteri Hivatalának
Közgazdasági és Pénzügyi Irodája látja el.
6.3. A köznevelési intézmény tagintézménye(i):
tagintézmény megnevezése

tagintézmény címe

1

Napfény Óvoda és Bölcsőde Vadvirág
Óvodája

4181 Nádudvar, Fő út 179.

2

Napfény
Óvoda
és
Százszorszép Óvodája

4181 Nádudvar, Puskin u. 15.

Bölcsőde

6.4. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a
köznevelési intézmény
6.4.1. székhelyén: 164 fő, ebből Óvoda: 150 fő, Bölcsőde: 14 fő
6.4.2. tagintézményében:
tagintézmény megnevezése

maximális gyermek-, tanulólétszám

1

Napfény Óvoda és Bölcsőde Vadvirág
Óvodája

125 fő

2

Napfény
Óvoda
és
Százszorszép Óvodája

85 fő

Bölcsőde

6.5. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatlan
helyrajz
i száma

ingatlan
hasznos
alapterület
e (m2)

1

4181
Nádudvar,
Kossuth L. u. 8.

1837

5756

2

4181 Nádudvar, Fő út
179.

201

4303

3

4181
Nádudvar,
Puskin u. 15.

2475

2556

vagyon
feletti
rendelkezés
joga
vagy
a
vagyon
használati joga
Nádudvar
Város
Önkormányzatána
k vagyonáról és a
vagyongazdálkodá
s szabályairól szóló
rendelet
az
irányadó.

az
ingatlan
funkciója
, célja
Óvodai
és
bölcsődei
nevelés

Az új alapító okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg
az intézmény alapító okiratát szabályozó 148/2014. (XII. 18.) önkormányzati számú
határozat hatályát veszti.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az egységes szerkezetű elfogadott alapító
okiratot a MÁK Hajdú-Bihar megyei Igazgatósága részére a jogszabályban előírt
határidőn belül továbbítsa.
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Utasítja a Képviselő-testület a polgármestert, hogy az alapító okiratban foglaltak
maradéktalanul érvényesüljenek.

A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az intézmény SZMSZ-ét az
alapító okiratban foglaltaknak megfelelően dolgozza át.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Beke Imre polgármester
Vincze András jegyző
Mészárosné Sárközi Erika intézményvezető

10./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Az O&GD Central Kft. kérelme a Nádudvar helységnév használatáról
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett az O&GD Central Kft. kérelme a
Nádudvar helységnév használatára, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Csendes Ferenc képviselő, miért Nádudvar határába kutatnak?
Beke Imre polgármester, ha itt olajat találnak, akkor a helyi adó bevételek növelését
eredményezné.
Czibere Lajos képviselő, milyen előny származik abból, ha benne van a Nádudvar
név?
Dr. Sós Csaba aljegyző, az O&G Central Kft. az állam által kiírt koncessziós
pályázaton nyert kutatási jogot Nádudvar közigazgatási területére szénhidrogén
kutatására. Az O&GD Nádudvar Koncessziós Korlátolt Felelősségű Társaság
bejegyzés alatt kéri a névtulajdonos Nádudvar Város Önkormányzat
beleegyezését a névhasználathoz. Sikeres kutatás esetén a város neve is
többször megjelenik majd a médiumokban illetve a cég működése során is
Nádudvar ismertségét terjeszti s egyfajta ingyen reklámként a jó
hírünket viszi szerte a világban.
Dr. Danka József képviselő, régen is volt olaj, a meglévő kút mellett , a MOL sok
területet átvett.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot az alábbiak szerint fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Nádudvar helységnév
tulajdonosa hozzájárul, hogy az OGD Nádudvar Koncessziós Korlátolt Felelősségű
Társaság a Nádudvar nevet cégnevében használhassa.

70

Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármester a névhasználati hozzájáruló
nyilatkozat aláírására és kiadására.

Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy a határozat és a
névhasználati hozzájáruló nyilatkozat két-két példányát postai úton küldje meg a
kérelmezőnek.
Határidő:
Felelős:

2015. február 2.
Beke Imre polgármester
Melléklet a 6-14/2015. számú előterjesztéshez

NÉVHASZNÁLATI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
Alulírott Beke Imre polgármester, Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében a
Ctv. 3.sz. mellékletének II/7. pontja alapján ezúton hozzájárulok ahhoz, hogy a
„Nádudvar” elnevezés az O&GD Central Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:
1024 Budapest, Lövőház utca 39.; cégjegyzékszám: 01-09-930680) mint alapító által
létrehozott OGD Nádudvar Koncessziós Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 39.) cégnevében szerepeljen.
Nádudvar, 2015. január 28.
__________________________
Beke Imre
polgármestere
Ellenjegyezte:

Dr. Magyar Magdolna
ügyvéd
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
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Nádudvar Városi Önkormányzat
Önkormányzati számu határozata:

Képviselőtestületének

13/2015.(I.29.)

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Nádudvar helységnév
tulajdonosa hozzájárul, hogy az OGD Nádudvar Koncessziós Korlátolt Felelősségű
Társaság a Nádudvar nevet cégnevében használhassa.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármester a névhasználati hozzájáruló
nyilatkozat aláírására és kiadására.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy a határozat és a
névhasználati hozzájáruló nyilatkozat két-két példányát postai úton küldje meg a
kérelmezőnek.
Határidő:
Felelős:

2015. február 2.
Beke Imre polgármester
Melléklet a 6-14/2015. számú előterjesztéshez

NÉVHASZNÁLATI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
Alulírott Beke Imre polgármester, Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében a
Ctv. 3.sz. mellékletének II/7. pontja alapján ezúton hozzájárulok ahhoz, hogy a
„Nádudvar” elnevezés az O&GD Central Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:
1024 Budapest, Lövőház utca 39.; cégjegyzékszám: 01-09-930680) mint alapító által
létrehozott OGD Nádudvar Koncessziós Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 39.) cégnevében szerepeljen.
Nádudvar, 2015. január 28.
__________________________
Beke Imre
polgármestere
Ellenjegyezte:

Dr. Magyar Magdolna
ügyvéd
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11./ Különfélék:
1./
Beke Imre polgármester, tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy Vida
Lászlótól kért egy kimutatást, azzal kapcsolatban, hogy a szennyvízhálózatra
hányan nem kötöttek rá.
Átadta megtekintésre a képviselőknek a listát.
Csendes Ferenc képviselő, a listában nem szerepel Fazekas István ingatlana,
miért?
Réz Szilárd alpolgármester, tudomása szerint ők másképp oldották meg a bekötést.
Beke Imre polgármester, elmondta, hogy árajánlatot kért Vida Lászlótól, mivel a
lakosság is kérte. Sokan szerettek volna rákötni, de nem lehetett. Most közel
600 eft-ba kerülne egy rákötés. Viszont a lakosok csak 125 eft-ot szeretnének
fizetni, mint annak idején, akik a viziközmü társulat tagjai voltak.
Czibere Lajos képviselő, nem volt csatlakozás a rákötéshez?
Ludman Lajos TVg kft. ügyvezetője, elmondta, hogy ezt nem kell összekeverni a
szennyvíz I-II-III ütemével. Ahol volt csatorna, ott rákötött a lakosság. Akkor még
csak 125 eft-ért, most viszont 600 ef-tba kerül. Ezek korábban meglévő vezetékek.
Vincze András jegyző, eddig azt mondták, hogy nem lehet rákötni a
szennyvízhálózatra ezeknek az embereknek.
Réz Szilárd alpolgármester, nem volt lehetőség a rákötésre az 1980-as évtől,
viszont a II. ütem után lehetett volna, de nem volt, aki fizessen.
Ludman Lajos TVg kft. ügyvezetője, elmondta, hogy a tisztítóberendezés miatt nem
lehetett, de amikor megépült azt követően már lehetett volna. Ezért nem
összekeverendő a két dolog.
Akkor a rákötés 125 eft-ba került , aki tagja volt a társulásnak. Akkor ez egy komoly
fejlesztés volt, amihez az önkormányzat is hozzátette a pénzét, hiszen nem ennyibe
került egy-egy rákötés. Most viszont a szolgáltató aránytalanul magas összeget
állapított meg. Meg kell kérdezni a szolgáltatót, hogy miért a lakossággal fizetteti
meg. Nagyon magas ez az összeg, igy az önkormányzatnak anyagiakkal segiteni
kell.
Vincze András jegyző, ez most csak egy tájékoztató, ez egy névsor. Készíteni kell
egy előterjesztést, számításokkal alátámasztva. Körbe kell járni, hogy milyen
lehetőségek vannak a rákötésre, és ha a bizottság megtárgyalta vissza kell hozni a
képviselő-testület elé.
Dr. Danka József képviselő, valóban volt olyan, hogy nem lehetett rákötni a
szennyvízre, mert nem volt meg a tisztítóberendezés. Valaki mulasztott. A 125 eft-ot
közműfejlesztési hozzájárulást a jogszabály irta elő, akkor ez járható út volt . akkor
is többe került, mint a 125 eft- mert az önkormányzatnak hozzá kellett tennie a
különbözetet. Most is meg kell oldani, nem maradhat igy.
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Beke Imre polgármester , valóban meg kell oldani, keresni fogják a lehetőségét.
Egyébként volt egy lakos, Szabó Sándorné a Kossuth utca elején, aki szeretett volna
rákötni a szennyvízhálózatra, de előbb nem engedték, amikor meg már lehetett,
akkor sajnos olyan magas árajánlatot, 600 eft-ot adtak meg a rákötésre, hogy nem
tudta fedezni.
Mindenképp megoldásra vár ez a dolog, elő fogják készíteni, és visszahozzák a
képviselő-testület elé.
2./
Boros Lajosné alpolgármester, tavaly novemberben elfogadta a városi kitüntetésről
szóló rendelet-tervezetet, melyben szerepel, az elismerések odaítélését és átadását
megelőző eljárás lefolytatására a képviselő-testület az Oktatási, Kulturális, Sport és
Idegenforgalmi Bizottság feladatait ellátó bizottság ,helyi önkormányzati képviselő
tagjaiból álló előkészítő bizottságot jelöl ki.
Kérte, hogy ezt az előkésztő bizottságot minél hamarabb hozzák létre, mert rövid az
idő. A civilszervezeteket is meg kell keresni, hogy adják le javaslatukat a városi
díjakra.
Azon is gondolkodni kell, hogy az idén március 15-e vasárnapra esik. Megtartja –e
polgármester úr ezt a napot , vagy másikat jelöl ki? Ki fogja most koordinálni a
dolgokat, mert Böbe nincs?
Vincze András jegyző, az októberben elfogadott rendelet-módosítást korrigálni kell,
mert az oktatás, kulturális, sport és idegenforgalmi bizottságnak kell ezt a feladatot
végeznie.
Beke Imre polgármester, ezen az ülésen szeretné előterjeszteni a díszpolgári címről
és a városi önkormányzati elismerő címről, kitüntetésekről és díjakról szóló 26/2014.
(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítását, és kérte a képviselő-testület tagjait,
hogy ezen javaslatát fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület tagjai 8 igen szavazattal elfogadta a polgármester javaslatát,
mely szerint a díszpolgári címről és a városi önkormányzati elismerő címről,
kitüntetésekről és díjakról szóló 26/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet
módosítását előterjessze.
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a díszpolgári címről és a városi
önkormányzati elismerő címről, kitüntetésekről és díjakról szóló 26/2014. (XI.28.)
önkormányzati rendelet módosítására, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a díszpolgári címről és a városi
önkormányzati elismerő címről, kitüntetésekről és díjakról szóló rendelet módosítását
fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
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A képviselő-testület a díszpolgári címről és a városi önkormányzati elismerő címről,
kitüntetésekről és díjakról szóló rendelet-módosítást 8 igen szavazattal elfogadta és
azt rendeletté nyilvánitotta a következők szerint:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015. (I.30.)
önkormányzati rendelete A díszpolgári címről és a városi önkormányzati
elismerő címről, kitüntetésekről és díjakról szóló 26/2014. (XI.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a díszpolgári címről és a városi
önkormányzati elismerő címről, kitüntetésekről és díjakról szóló 26/2014. (XI.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet 7. § (2) bekezdése szabályozása helyébe a következő szabályozás lép:
(2) Az elismerések odaítélését és átadását megelőző előkészítő eljárás lefolytatására
a képviselő-testület az Oktatási, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottságot jelöli
ki.
2. §
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

4./
Ludmanné Papp Ilona képviselő, nagyon megnövekedett a kóbor kutyák száma,
főleg az iskola körül, a kerékpártárolónál. Ez veszélyes a gyerekekre nézve, ezért
kéri, hogy intézkedjenek befogásukról.
A társasházak környékén áldatlan állapot uralkodik, főleg a szemétlerakó körül.
Halotta valamelyik ülésen a képviselő-társától, hogy a NAGISZ területrendezést
végez. Gondolkodik –e a NAGISZ azon, hogy a társasházak környékét is rendezi?
A parkolót és a szelektívhulladék kezelését meg kell oldani. Mindegy, hogy a NAGISZ
vagy az Önkormányzat, de ott emberi környezetet kell kialakítani.
Puskin utcai kátyúkkal is foglalkozni kell, mert nem tudnak az emberek kijárni,
csupa sár minden.
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Csendes Ferenc képviselő, elmondta, hogy a NAGISZ csak a saját területén tervez.
Csak a saját területüket fogja rendbe tenni. A területrendezési tervhez a TVG Kft is
csatlakozott, egységes arculatot kívánnak létrehozni, de a NAGISZ. csak a saját
fejlesztéséért fizet.
Ludman Lajos TVG Kft. ügyvezetője, a NAGISZ- HAGE elkészíttette a tervet és őt is
meghívták ezzel kapcsolatban tárgyalni. Egységes arculatot kívánnak létrehozni az
önkormányzati területet is bevonva. A helyszíni ellenőrzés megtörtént, tavasszal
fogják visszahozni.
A Malom utca északi és déli oldala használat szempontjából rendezetlen. Az északi
oldalon vagyonrendezésre is szükség lesz. A déli oldal pedig cikkcakkos
elrendezésű, ezt korrigálni kell.
A folyamat elindult, mindenki külön-külön szerződik. A Fő utcai társasházak közötti
rész is benne lesz a projektbe, zöldterület, a régi közműprobléma megoldása a
szennyvízcsatlakozásnál, világítás, hulladék elhelyezése.
A kóbor kutyákkal kapcsolatban. Elmondta, hogy sajnos a gyerekekkel együtt
járnak . amikor a kutyabefogó csapdákat elhelyezik, és a kutyabefogó megjelenik,
azonnal ott a gazda is. Sajnos ez visszatérő jelenség. A befogott kutyákat a
hajdúszoboszlói kutya menhelyre szállítják.
5./
Csendes Ferenc képviselő, szelektívhulladékkal kapcsolatban megkérdezte, hogy a
cégek hogyan gyűjtsék a szemetet? Hogyan tudja megoldani a szelektívhulladék
elszállítását a Kft?
Ludman Lajos Kft. ügyvezetője, elmondta, hogy lakossági szelektív hulladékgyűjtés
házhoz menő, mert a kirakott műanyagzsákokat elszállítják. A cégekhez szelektív
konténereket fognak kirakni, most van egyeztetés alatt, addig a megszokott módon
gyűjtsék a szemetet. A csomagolási hulladékokra, ami a boltoknál keletkezik, oda
viszont acélgyűjtőt ir elő a jogszabály.
6./
Beke Imre polgármester, elmondta, hogy az egyik mezőőr és barátja, megkeresték
azzal, hogy felajánlják a kóbor kutyák befogását, de kellene nekik fegyver és altató
lövedék. Ennek majd utána kell járni, hogy milyen lehetőségek vannak. Foglalkozni
kell vele.
7./
Kalmár Erzsébet képviselő, kérdésként vetette fel, hogy nem kellene –e az
szociális, egészségügyi és ifjúsági bizottság nevét megváltoztatni, mert az SzMSZben ifjúsággal kapcsolatos feladatot nem talált. Egyébként sem tudja, hogy milyen
körre terjedne ez ki. Szerinte a Ludmanné Papp Ilona bizottságához kellene áttenni
az ifjúsággal kapcsolatos feladatokat.
Továbbá az SZMSZ-ből lemaradt az ő elérhetősége, kérte, hogy pótolják. Ennek
ellenére minden testületi anyagot megkap.
Boros Lajosné alpolgármester, szerinte inkább a szociális bizottságot érinti ez, itt
azokról a fiatalokról van szó, akik betöltötték a 16 évet, és nem tartoznak sehova.
Érti itt a drog, alkohol, bűnmegelőzést. Ez az a kör, ez az a téma amiben lehetne
gondolkodni.
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Beke Imre polgármester, meg kell nézni, és vissza kell térni rá, mert most is van
olyan család, aki szociálisan rászorult, és az SZSZK-ban esznek. A szülőket nem
lehet közmunkára behozni, viszont a fiú festő , és ajánlott is neki munkát, de nem
jelentkezett.

Kalmár Erzsébet képviselő, tudja kiről van szó, de most már az ebédet sem
hordják.
8./
Boros Lajosné alpolgármester, meghívta a képviselő-testület tagjait,jegyzőt,
aljegyzőt, irodavezetőket, hogy 2015. február 06-án 9 órakor az iskola büféje előtt
találkozzanak, hogy betekinthessenek az iskolai beruházásba, annak folyamatára,
készültségi fokára.
Ott lesz a NAGISZ vezetősége és Pavluska Péter is.
Beke Imre polgármester, köszönik a meghívást, ott lesznek.
Mivel több napirend és hozzászólás nem volt az ülést 15,35 órakor berekesztette.

Kmft.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

dr. Danka József
Ludmanné Papp Ilona
jegyzőkönyv-hitelesítők

77

