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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
Korcsmáros Sándor képviselőkre, melyet a testület 8 igen szavazattal
elfogadott.
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két ülés közötti fontosabb eseményekről:
Az elmult napokban Boros Lajosné alpolgármester asszonnyal LEADER
ülésen vettek részt. Már az előző testületi ülésen is jelezte, hogy
a LEADER Közhasznú Egyesület Helyi Akciócsoport közel 73
millió forintból gazdálkodhat. Ide lehet pályázatot benyújtani, de
mivel utófinanszírozású, igy az önkormányzatnak kell
megelőlegezni a pályázott összeget.

Boros Lajosné alpolgármester, négy millió forint értékben pályáztak,
igy a Nemzetközi Kulturális Fesztivál, a pásztornap, és a
városnap költségei kerültek be a pályázatunkba.

Beke Imre polgármester, Nagyon fontos a városnak a nemzetközi
kapcsolatok ápolása. Ezen kívül még a munkaszervezet
müködését is rendezni kell. A jövő héten ismét lesz LEADER
ülés, majd arról is fog tájékoztatást adni.
Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy kihelyezett TÖOSZ ülés
volt Debrecenben, az Árpád teremben . Az ülésen a TÖOSZ küldöttek
választásáról is szó esett. A szabályzat szerint minden tíz tag
önkormányzat után a megyei küldöttválasztó gyűlésen az
önkormányzatokat képviselők közül választanak egy-egy küldöttet, és
figyelembe veszik a járások és a tag önkormányzatok arányát is. Ugy
néz ki, hogy Ő is benne lesz a megyei küldöttek között. Az ülésen szó
volt a tehetős települések adókompenzálásáról. Jó lenne, ha Nádudvart
is érintené.
Ludman Lajos TVG-Nonprofit Kft. ügyvezetőjével Budapesten voltak a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél és Kovács László főosztályvezető
fogadta őket eszközbeszerzési pályázattal kapcsolatban . Jelenleg a
szakemberek dolgoznak azon, hogy mennyi támogatási összeget kapunk
a már igényelt összegből, mivel Hajdúszoboszló nem akar részt venni az
elnyert pályázat megvalósításában.
Február 23-án került sor az önkormányzat 2015. évi költségvetésével
kapcsolatos városi érdekegyeztető fórumra, ahol az intézmények
szakszervezeti és közalkalmazotti tanács tagjai vettek részt.
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Elmondták, hogy nagyon szimpatikus és pozitív dolgok vannak a
költségvetésben. Viszont vannak az intézményi dogozókat érintő bérek
összecsúszása, a minimálbérek emelése miatt, ami azt jeleneti, hogy a
régi és az uj dolgozó között nincs különbség, mivel a bértáblát nem
változtatták. Kérik ennek kompenzálását. Ezt a tényt fogom jelezni Bodó
Sándor országgyűlési képviselőnek, hisz ez országos probléma, nem
helyi. Saját keretből nem tudja kompenzálni az önkormányzat. Továbbá
kérték a konyhai dolgozók kötelező bent étkezésének korrigálását is.
Valamilyen kedvezményt szeretnének, de most erre nincs anyagi
lehetősége az önkormányzatnak.
Ennyiben kívánta tájékoztatni a képviselő-estület tagjait a két ülés
közötti eseményekről.
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy a két ülés közötti fontosabb
eseményekről szóló tájékoztatót és a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést fogadják el és vegyék tudomásul.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló
tájékoztatót és a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést 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./Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2015.
évi
költségvetésének megvitatására, rendelet elfogadása.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
2./Nádudvar Város Önkormányzatának középtávú adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
3./Előterjesztés a TVG (Nádudvari Nonprofit) Kft. 2015. évi üzleti
tervének megvitatására.
Előterjesztő: Ludman Lajos ügyvezető
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készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 7/2014. (II.28.)
önkormányzati rendelete módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
5./Előterjesztés a Nádudvar Városi Önkormányzat szociális ellátásokról,
valamint személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló
rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
6./ Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V.2.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
7./Az önkormányzat 2015. évi kitüntetési díjainak odaítélése.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
8./Különfélék
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei
2015. évi költségvetésének megvitatására, rendelet elfogadása.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett Nádudvar Város
Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének
megvitatására, rendelet elfogadása, melynek írásos anyaga a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Elmondta, hogy volt olyan év is, hogy több fordulóban is tárgyalták a
költségvetést. Az ezévi költségvetés elkészítését megelőzően előre
egyeztettek az intézményvezetőkkel,Ludman Lajos TVG –Nonprofit Kft.
ügyvezetőjével. Igy egyszerűbb volt a tervezés, mivel az általuk kért
feladatok is bekerültek. Ezt követően dolgozták ki a szakemberek és
állították össze a 2015. évi önkormányzati és intézményi költségvetést.
Egyeztettük a költségvetés tervezetét városi, intézményi érdekegyeztető
fórumon résztvevőkkel. Sajnos minden igényt és kérelmet nem lehet
betenni, de azért igyekeztünk mindent figyelembe venni. Megköszönte a
szakembereknek, az apparátusnak, a 2015. évi költségvetés
összeállításában közreműködőknek a munkát.
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az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről készült
előterjesztést és a rendelet-tervezet. Összességében megállapítható,
hogy pozitív irányba mozdult el a helyzet, biztonsággal lehet
támaszkodni erre a költségvetésre, biztonságos az intézmények és a
város működése is. Viszont arra azért kell számolni, hogy nem minden év
lesz ilyen. Volt létszámnövekedés is, ami majd csak a jövő évi
költségvetést fogja teljes évben érinteni. Ha szigorúan néznénk, akkor ez
a költségvetés mínuszos. A működési és fejlesztési költségeket át kell
gondolni, hogy hogyan lehet összevonni a pénzeket. A költségvetés
legnagyobb problémája a hulladékgazdálkodási feladatok ellátása. Ez a
Kft. működését is befolyásolja. Hajdúszoboszló nem szállítja ide a
hulladékát, ami igen jelentős bevételkiesést eredményezett, hiszen
80 %-ban ők biztosították a hulladékot.
Ebben a költségvetésben szerepel, hogy a hulladéklerakó telep
hiányosságainak megszüntetésére vonatkozóan nettó 70 milliós
beruházásra lesz szükség. Igen nagy ez az összeg, de el kell fogadni.
Ha Kaba együttműködik velünk, akkor ennek van jelentősége, mert
akkor a telepet fenn kell tartani, de ha nem és még a fejlesztési pénzt
sem kapjuk meg, akkor össze kell ülni a képviselő-testületnek és el kell
dönteni, hogy mi legyen a hulladéklerakó telep sorsa. Bizik abban , hogy
a 70 millió forint maximált összegből meg tudják oldani ez a problémát.
Az elkezdett beruházásokat be kell fejezni, és a folyamatban lévőket is.
Forintálisan nincs leírva, de újabb fejlesztésekre csak akkor tud
fordítani,
ha meg lesz a forrás, utána következik a megvalósítási sorrend.
A beruházások között szerepel a napelemes fejlesztés, de a támogatási
keret kimerülése miatt kevesebb összegű támogatottságunk van, ezért
ehhez is kell még önkormányzati forrást hozzátenni. Többlet igény ez is.
Legnagyobb tétel az iskolafejlesztés, ami több, mint 356 millió forint. Itt
63 millió forint többletköltség jelentkezett, pl a sportpadló védelme,
beépített szekrények cseréje, informatikai fejlesztések miatt. Ezeket a
feladatokat célszerű elvégezni. Minden eszközt meg kell ragadni, hogy
sikeresen tudjunk pályázni, keresni kell a lehetőségeket. Az
energiatakarékosságot is figyelembe kell venni.
Az óvodafejlesztésnél is jelentős plusz ráfordítás jelentkezik, amit fontos
megoldani, hogy működőképes legyen.
A Szociális Szolgáltató Központ költségvetése közvetlenül nem része az
önkormányzati költségvetésnek, a pénzügyi kapcsolat azonban meg

van, hiszen a feladatellátás fenntartóját, a Társulást az önkormányzat
támogatja. Itt igen magas plusz többletigény jelentkezik.
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támogatási összeg, ez közel 26 millió forintot jelent, de lehet, hogy
évközben még további támogatást is adni kell.
A működési tartalékra tervezett összegnek 2/3-a foglalva van, feladattal
terhelt.
Figyelni kell az időközben bekövetkező változásokra is. Az iskolánál , az
óvodánál jelentkező helyzet július 1 és szeptember 1 között nagy terhet
ró az önkormányzatra, a béremelések és a létszámfejlesztések miatt.
Amig nem rendeződnek a támogatási feltételek, addig önerőből kell
megoldani.
Az idei iparűzési adóbevételt még nem ismerjük, sajnos az állam a 2013.
évi iparűzési adó alapján igen magas adóerőképességet állapított meg
Nádudvarnak, és erre alapozta a kiegyenlítést. Ettől az évtől nemcsak
elvesznek, hanem a gyengébb településeket államilag támogatják is.
Számolni kell majd az ÖNHIKI lehetőségével is, főleg az intézményeknél.
Sajnos a kedvezőtlen hatások miatt az adózók lényegesen kevesebb adót
fognak befizetni.
Kényszerhelyzet van a Debreceni Vizmü Zrt miatt is, mivel felmondta a
koncessziós szerződést. A vizmüvet jelenleg a Tiszamenti Regionális
Vizmü Zrt üzemelteti az Energia Hivatal kijelölése alapján egy félévig.
Itt is plusz költségekre lehet számolni , ezzel is kalkulálni kell, hiszen a
szivattyút fel kell újítani.
Az Emőd-tó környékét rendbe kell tenni, meg kell csinálni a környék
meliorizációját, hogy biztonságos legyen minden rendezvény. A
közmunkásokat is oda kell rendelni, hogy minél gyorsabb legyen a
munka. Áprilisi pásztornap ott kerül megrendezésre, tehát
mindenképpen szükséges a tó környékének a rendbetétele.
Mindezekkel együtt a bizottság a 2015. évi költségvetést elfogadásra
javasolja.
Korcsmáros Sándor városfejlesztési, környezetvédelmi bizottság
elnöke, a bizottság megtárgyalta az önkormányzat és intézményei 2015.
évi költségvetését. Elismerést érdemel a pénzügyi apparátus és akik a
költségvetés készítésében részt vettek. Szerencsére a támogatások
csökkentése még nem érinti településünket, de vannak olyan települések,
ahol kevesebb a tartalék. Sajnos Nádudvarnak az adóerőképessége igen

magas, mivel a 2013. évi iparűzési adó befizetés összegét vették
figyelembe.
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Nádudvarnak ez nem jó, mivel a megváltozott jogszabályok miatt
kevesebb az adóbefizetés mértéke. Ezt jelezni kellene a TOÖSZ felé,
hogy vizsgálják felül. Van olyan, ahol az állami támogatás mértéke 50
%-os csökkenést mutat. Egyetértettek a pénzügyi bizottság elnöke által
elmondottakkal.
Lesznek újfajta támogatások is, ami a mezőgazdaságot és az ipar érinti.
Itt Nádudvaron szóba jöhet
a vágóhíd, mint vágópont, vagy a tejüzem
a tejtermékek miatt. Itt volna lehetőség pályázni, mert ha nő a
szolgáltatás az az önkormányzatnak is jó. Megemlítette az ifjúsági
garanciaprogramot, 2020-ig 220 milliárd forintot lehet szétosztani a
pályázók között. Itt a művelődés területén, képzések területén lehet
pályázni. Erre oda kell figyelni.
Összességében megállapították, hogy a város biztonságos működésének
a feltételei megvannak. Azért oda kell figyelni a bevételek alakulására, a
takarékoskodásra. A bizottság a 2015. évi költségvetést elfogadásra
javasolja.
Kalmár Erzsébet egészségügyi, ifjúsági és szociális bizottság elnöke, a
bizottság megtárgyalta az önkormányzat és intézményei 2015. évi
költségvetéséről készült előterjesztést.
Megállapították, hogy csökkent az állami támogatás mértéke, eddig 90
%-ig támogatta az állam a szociális jellegű feladatokat. A jogszabályi
változások zömmel többletkötelezettséget rónak az önkormányzatokra,
de megfelelő központi forrást nem adnak hozzá. Most közel 30 millió
forinttal kevesebb lesz a lakossági szociális jellegű támogatási összeg,
ha az önkormányzat a tavalyi pénzügyi erejének megfelelően támogatja.
30 millió forint áll rendelkezésre most a költségvetésbe ilyen jellegű
támogatásra, igy javasolja, hogy a jogos igényeket támogassák és majd
félév múlva térjenek vissza erre és ismételten felül kell vizsgálni a
pénzügyi igényeket
A Szociális Szolgáltató Központ működésének támogatásához eddig nem
kellett hozzátenni, sőt elvont a képviselő-testület. Tavaly óta 10 millió
forintot kellett az önkormányzatnak hozzátenni a működéshez. Sajnos
az intézmény az élelmezési bevételből nem tudja kitermelni a
működéshez szükséges forrást.
A Hajdu-Bihar megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala tavaly
lefolytatott vizsgálatának eredményeként Nádudvaron 5 fő alkalmazotti
létszámhiányt állapított meg.
Ha nincs elegendő gondozónő, akkor csökkenteni kell az ellátottak
létszámát. Az állam nem fogja finanszírozni ezt. Részletes kimunkálás

készült erre vonatkozóan is az intézmény részéről, gondolja, hogy a
pénzügyi vezetők ezt látták.
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iskolában. A Jókai utcai sportcentrumban félévtől fizetni kell, ha nem
támogatja az önkormányzat az egyesületeket.
A Pro-labor Kft. bejelentette, hogy március 31-el felbontja a vérvételre
vonatkozó szerződést . ezzel kapcsolatban felvették a kapcsolatot a
Kenézy Kórház illetékesével, és jó uton halad a tárgyalás. Jónak tartják
az OEP informatikai programcsomagját is, ahol interneten lehet a
betegre vonatkozó adatokat rendezni.
Méhnyakrák ellen védőoltást az önkormányzat támogatta, de most erre
nincs pénze. Igazgató asszony felmérést készített a 7. osztályos tanulók
szülei között, hogy hányan adatnák be a gyereknek ezt a védőoltást.
10 szülő jelentkezett, ennyien vállalták be, a védőoltás beadatását. Most
közel 34 eft/fő összegbe kerülne ez, de nincs az önkormányzatnak erre
pénze.
Közmunkások illemhelyét rendezni kell, mert minden intézményben
használják a WC, amit igen rossz állapotban hagynak ott. Ezek az utcai
közmunkások. Ezt rendezni kell, utcai illemhelyet kell csinálni.
Összességében a bizottság a 2015. évi költségvetési rendeletet
elfogadásra javasolja azzal a kitétellel, hogy a segélyezési rendszerre
félév múlva vissza kell térni.
Boros Lajosné alpolgármester, az oktatási, kulturális , sport és
idegenforgalmi bizottság elnökének megbízásából ismertette a bizottság
véleményét, aki ezen az ülésen nem tudott itt részt venni. A bizottság
megtárgyalta az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetését.
Az intézményvezetők is jelen voltak ezen az egyeztetésen, ahol
kialakíthatták saját véleményüket. Ez a tervezés jól előkészített volt.
Január 15-én volt az első egyeztetés. A jelenlegi törvények mellett ettől
jobb költségvetést nem tudtak produkálni. Egyetértenek a pénzügyi
bizottsággal. Alaposan felépített költségvetésről van szó, ami biztosítja a
biztonságos és folyamatos működését a városnak.
Ettől a költségvetéstől volt szűkebb esztendő is, de most van
létszámemelés is. A 2015- ös évet próbaévnek tekinti, de lehet, hogy
még 2016-is az lesz.
Az iskolánál bízik abban, hogy az energetikai fejlesztés jó eredményt fog
hozni minden intézményben. Vannak ugyan kérdőjelek a pályázati
lehetőségeknél, hogy mi lesz a mutató. Az is biztos, hogy július 1 és

szeptember 1 közötti időszak nagy terhet fog róni az önkormányzatokra
a béremelések és a létszámfejlesztések miatt.
.
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költségvetést.
Beke Imre polgármester, Kalmár Erzsébet képviselőnek elmondta, hogy
utánpótlás nevelésre volt támogatási lehetőség, a TAO pályázat. Itt van
lehetőség a kézilabdásoknak és a labdarugóknak is pályázni, már el is
indultak több esetben is. A közmunkások illemhely használatára
vonatkozóan elmondta, hogy több helyen is van kiépitett, elérhető WC
részükre.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, mivel több kérdés és
hozzászólás nem volt, hogy az önkormányzat és intézményei 2015.évi
költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2015. évi
költségvetéséről szóló rendelet-tervezet 8 igen szavazattal elfogadta és
azt rendeletté nyilvánitotta következők szerint:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015. (II.27.) számú rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (2)bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a
polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
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2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését 1-11
melléklettel:
2.976.000 E Ft Bevételi főösszeggel
2.976.000 E Ft Kiadási főösszeggel
____________________ ______________________
2.236.000 E Ft Költségvetési
bevétellel
2.482.600 E Ft Költségvetési
kiadással
246.600 E Ft Költségvetési
107.000 E Ft hiánnyal
139.600 E Ft -ebből működési
felhalmozási
állapítja meg.
(2)

Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek
forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását
önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és
kiadásokat a rendelet 1.1 melléklete alapján határozza meg a
képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező
feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási )
feladatok szerinti bontásban a 1.2., 1.3, 1.4. . mellékletek szerint
állapítja meg.
(4) A felhalmozási és működési költségvetés egyensúlyi mérlege a
következő képen alakul:
Az önkormányzat 2014. évi felhalmozási bevételi terve: 1.225.000 Eft
Az önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadási terve: 1.364.600 Eft
Felhalmozási hiány:

139.600 Eft
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1.011.000 Eft

Az önkormányzat 2014. évi működési kiadási terve:

1.118.000 Eft

Működési hiány:

107.000 Eft

(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok
mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2.
mellékletek részletezik.
3. §
A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2015.
részletesen a következők szerint állapítja meg:

évi

költségvetését

(1) Az
önkormányzat
költségvetésében
szereplő
beruházások
kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint
határozza meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait
felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit
projektenként a 8.1 -8.7. mellékletek, összevontan pedig 2/2.
melléklet szerint hagyja jóvá.
(4)
A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások
önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, a
kötelező és önként vállalt feladatokat, az éves tervezett létszámot
költségvetési szervenként, a
9.1. - 9.4. mellékletek szerint
határozza meg. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
tervezett létszámát 2015. évben az alábbiak szerint fogadja el a
képviselő-testület:
- Nádudvar Város Önkormányzata:

14,5 fő

- Általános Iskola működtetése:

25 fő

Önkormányzat összesen:

39,5 fő

- Polgármesteri Hivatal:

39 fő

- Óvoda és Bölcsőde:

55 fő

- Művelődési Központ és Könyvtár:

12 fő

Mindösszesen:

145,5 fő
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A költségvetési többlet felhasználására, illetve a hiány kezelésére
vonatkozó előírások
(1) A képviselő-testület a 2 § (1) bekezdésben foglalt felhalmozási hiány
finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Belső finanszírozási eszközök:
2013. évi pénzmaradvány:

250.000 Eft

Külső finanszírozási eszközök:
Összesen:
(2)

250.000 Eft

Az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014 évi C.
törvény. 3. melléklet az önkormányzati fejezeti tartalékra
vonatkozóan pályázatot nyújtson be.
(3) A Képviselő-testület a rendelet a Nádudvari Nonprofit Kft.
hulladékgazdálkodással
kapcsolatos
I.
féléves
tényadatok
áttekintése alapján dönt a tevékenység végzéséhez szükséges
támogatásról.
(4) Ezen túlmenően minden egységnek törekedni kell újabb bevételi
források felkutatására. A pályázati lehetőségeket maximálisan
köteles minden intézményvezető és hivatalvezető kihasználni.

(5) Az önkormányzat többéves adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3 . melléklet
részletezi.
(6) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot
keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség
megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célt
nem határoz meg. az 5. melléklet szerint.
(8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos
hatásköröket, úgy mint a fejlesztési és más jellegű hitel felvételét a

képviselő-testület fenntartja magának. A hitel felvételeknél a Stabilitási
tv. korlátozó előírásait mindenkor figyelembe kell venni.
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átmenetileg szabad pénzeszközöket a számlavezető pénzintézetnél
betétben, vagy értékpapírban elhelyezze.
(10) A Képviselő-testület a civil szervezeteket a folyamatos működésük
érdekében az alábbi összegekkel támogatja:
Nádudvari Akarat Sportkör:

2.600 eFt

Polgárőr Egyesület:

2.000 eFt

Közgyűjteményi Alapítvány:

1.200 eFt

Liszt Ferenc Kórus:

400 eFt

Sakk Sportegyesület:

600 eFt

Edit Fitness és Aerobik Egyesület:

450 eFt

Kéknefelejcs Citerazenekar

140 eFt

Nádudvari Sportegyesület:

2.700 eFt

Diáksportegyesület:

300 eFt

Oktatási Bizottsági keret:

610 eFt

összesen:

11.000 eFt

A támogatott civil szervezetek kötelesek a támogatott programokról,
működési támogatás esetén a költségvetési évet követően a
támogatási szerződésekben foglalt időpontig szakmai és pénzügyi
beszámolót készíteni és azt a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és
Pénzügyi Irodának megküldeni. Az önkormányzat által nyújtott
támogatásból a civil szervezet reprezentációs kiadást nem teljesíthet,
kivéve, ha a döntés arra irányul.
5. §
Költségvetési tartalékok
(1) Az önkormányzat a kiadások között 29.500 E Ft általános tartalékot
és 500 Eft Krízis Alapot állapít meg.

(2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja
magának.
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A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az
önkormányzati
szintű
költségvetés
végrehajtásáért
a
polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a
jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3)

A likviditás biztosítása érdekében évközben folyamatosan
figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek
növelésének lehetőségeit.

(4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert
tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási
előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását
egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító
szerv a költségvetési szervnél – önkormányzati biztost jelöl ki. .
(5) A Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni, a 10. sz.
melléklet szerinti adattartalommal, nemleges adat esetén is –
havonta a tárgyhó utolsó napja állapotnak megfelelően a
tárgyhónapot követő hó 20-ig az önkormányzat jegyzője részére
(6)

A költségvetési szerv vezetője felel a számára a saját
költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért és
betartásáért. Köteles a feladatai ellátásáról, munkafolyamatai
megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa a
költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony
és takarékos felhasználását.

(7) A költségvetési szerv pénzmaradványát az éves beszámoló
készítésekor állapítja meg, amelyet a Polgármesteri Hivatal
Közgazdasági és Pénzügyi Irodája felülvizsgál.
(8) A (7) bek-ben foglaltak szerint megállapított pénzmaradvány
felhasználásáról a 2014. évi zárszámadás tárgyalásakor a
képviselő-testület dönt.
7. §
Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület
dönt.
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előirányzatokon belül saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási
kiemelt előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000 eFt összeghatárig,
amely esetenként 1.000 eFt összeget nem haladja meg, a
polgármesterre ruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja
magának. A képviselő-testület az első negyedév kivételével
negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a
költségvetési rendeletét.
(3)

A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester
negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására
egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzatmódosítási jogkör 2015. december 31-ig gyakorolható.

(4) A
költségvetési
szerv
alaptevékenysége
körében
szellemi
tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére
szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére
növelhető.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet
készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a
tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet
tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat
valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles betartani. Az
előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(7) A hulladékgazdálkodás és a szociális pénzbeli ellátások I. féléves
tényleges teljesítési adatok alapján, továbbá a víziközmű vagyon
üzemeltetési szerződéses feltételek ismeretében a költségvetési
rendelet módosításáról 30 napon belül dönteni kell.
8. §
A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és
kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzatfelhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A polgármester az intézményeinek pénzellátásáról a havi
finanszírozási
szükségletnek,
az
időarányos
előirányzatfelhasználásnak, a beszedett intézményi saját bevételek, illetve az
önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközök figyelembevételével
gondoskodik, alkalmazva a .
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irányítás alá tartozó költségvetési szervek részére az alábbi összegű
irányítószervi támogatást (intézményfinanszírozást) biztosítja az
önkormányzat:
- Nádudvari polgármesteri Hivatal:

227.200 Eft

- Napfény Óvoda és Bölcsőde:

213.100 Eft

- Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár:
Összesen:

49.700 Eft
490.000 Eft

A TVG Kft. részére az önkormányzat 80.800 Eft összegben nyújt
támogatást a városüzemeltetési feladatok ellátásához.
(3) Az intézményvezetők, az ügyvezető felelős a támogatások takarékos,
célszerű felhasználásáért.
(4) A kiadások teljesíthetőségének sorrendje: személyi illetmények,
szociális ellátások, közműdíjak, élelmiszer, hitelek és kamatai,
beruházás, speciális támogatások, egyéb dologi kiadások.
(5) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi
juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb
közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a
munkamegosztási
megállapodásban
foglaltaknak
megfelelően
rendelkezik.
(6) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a
(önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő)
költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban
elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő
költségvetési szerv érdekében használ fel.
(7) A gazdálkodási szervezettel rendelkező költségvetési szerv köteles
belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz
kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a
mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével,
illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli
hiányosságért, a felelősség a jegyzőt terheli. A szabályzatok hatálya

kiterjed minden
költségvetési szervre. Az önállóan működő
költségvetési szervek nyilvántartásukra, illetve belső intézkedésekre
vonatkozóan alkothatnak különálló gazdálkodási szabályokat,
amelyet kötelesek az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv vezetőjével egyeztetni.
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szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt
formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(9) Az önkormányzat az év során 3.500 Eft reprezentációs keretet köteles
betartani.
(10) Minden intézmény törekedjen a különböző jogcímeken eszközölt
kiadások időarányos felhasználására.
(11) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető
összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások
előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások
évközi megtakarítása szolgálhat.
(12) Az önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200 Eft-ot meghaladó
összegű nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások
kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére,
továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó
adatokat a döntés meghozatalát követő
hatvanadik napig az
önkormányzat honlapján meg kell jelentetni.
(13) A nettó 5 Mft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre,
építési
beruházásra,
szolgáltatás-megrendelésre,
vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon, vagy vagyoni
értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó
szerződések adatait megjelentetni.
(14) A (13)-(14) bek-ben történő intézkedés a polgármester feladata.
(15) Az önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába befolyt bevételt a
helyi környezet és természetvédelemről szóló 20/2009. (XII.10.)
önkormányzati számú rendeletben foglalt célokra használja fel.
9. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső
kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért,
működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a
jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szenczi Divizor
Kft. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség
biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
(3)

A központi költségvetésből érkező támogatások elszámolását az
önállóan működő költségvetési szervek kötelesek elkészíteni, amelyet

- 18 a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és Pénzügyi Irodája összegez,
és továbbítja a Magyar Államkincstárhoz. Az önállóan működő
költségvetési szervek, intézmények a 2015. évi központi támogatás
igényléséhez, és elszámolásához az intézményvezetők által
szolgáltatott adatok támogatások visszafizetése és büntető kamatok
fizetése esetén az intézményvezetők felelősségét meg kell vizsgálni.
10. §
Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit
2015. január 1-től kell alkalmazni. Az átmeneti gazdálkodás
pénzügyi műveletei e költségvetési rendeletnek részét képezi.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 2015. évi
átmeneti költségvetési gazdálkodásról
szóló 29/2014. (XII.19.)
önkormányzati számú rendelet.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

- 82 2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzatának középtávú adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város
Önkormányzatának középtávú adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeiről, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Csendes Ferenc pénzügyi bizottság elnöke, a bizottság megtárgyalta a
Nádudvar Város Önkormányzatának középtávú adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről szóló előterjesztést. Éppen
most fogadtuk el a 2015. évi költségvetési rendeletet, amelyben szerepel
a Városgazdálkodási Kft. 70 millió forintról szóló beruházás, mely a
hulladéklerakó-telep környezetvédelmi előírások szerinti hiányosságok
megszüntetésére szól. Ezért fontos most eldönteni és elfogadni ezt a
határozatot. Ugyanis, ha Kaba nem működik közre, akkor ezt a hitelt
azonnal el kell indítani, ami összegben nem lehet több, csak kevesebb a
tervezettnél. A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Korcsmáros Sándor városfejlesztési, környezetvédelmi bizottság
elnöke, a bizottság megtárgyalta a Nádudvar Város Önkormányzatának
középtávú adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeiről szóló előterjesztést. Mint ahogy az előterjesztés is irja,
három évre előre kell tervezni , hogy lesz e annyi saját bevétele az
önkormányzatnak, hogy a hiteleit ki tudja fizetni. A fizetési
kötelezettségeket szembe kell állítani a saját bevételekkel. Bár most
ebben az évben az iparűzési adó is beleszámít a saját bevételbe, akkor is
nagyon oda kell figyelni, mert nem annyi adó fog befolyni mint tavaly.
A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést és a határozatot.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy
az előterjesztésben szerepelő határozati javaslatot az alábbiak szerint
fogadják el:
Nádudvar, Város Önkormányzata képviselő-testülete a tárgyévet követő
három évre az önkormányzat saját bevételei összegét, valamint az

adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségeinek várható
összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint jóváhagyja.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a középtávú
időszakra a vállalható adósságot keletkeztető ügyleteknél a várható
saját bevételek nagyságrendjét vegye alapul.
Határidő: azonnal
Felelős: Beke Imre polgármester

- 84 Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015.
(II.26. ) önkormányzati számú határozata:
Nádudvar, Város Önkormányzata képviselő-testülete a tárgyévet követő
három évre az önkormányzat saját bevételei összegét, valamint az
adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségeinek várható
összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint jóváhagyja.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a középtávú
időszakra a vállalható adósságot keletkeztető ügyleteknél a várható
saját bevételek nagyságrendjét vegye alapul.
Határidő: azonnal
Felelős: Beke Imre polgármester

- 86 3./Napirendi pont megtárgyalása
Tárgy: Előterjesztés a TVG (Nádudvari Nonprofit) Kft. 2015. évi üzleti
tervének megvitatására.
Előterjesztő: Ludman Lajos ügyvezető
Csendes Ferenc pénzügyi bizottság elnöke, a bizottság megtárgyalta a
TVG Kft. 2015. évi üzleti tervét.
Az üzleti tervben is szerepel a hulladéklerakó-telepnél keletkezett
tetemes veszteség, amit a vállalkozás nem tud kompenzálni, és emiatt
közel 20 milliós hiány jelentkezett. Mivel más tulajdonos nincs, csak az
önkormányzat, igy javasolja figyelembe kell venni az anyagi lehetőségeit
a Kft-nek, hogy működni tudjon.
A zöldfelületek támogatására tavaly magasabb összeg volt odaadva,
most 5 millió forinttal kevesebb a tervezett összeg erre a feladatra. Mivel
ezeken a területeken dolgoznak a közmunkások is, talán ennyivel
kevesebbe kerül a Kft-nek a rendezése , fenntartása, igy megtérülhet az
5 millió forint. Viszont javasolja a bizottság, hogy az ott dolgozó
közmunkások szakmai irányítást a Kft. lássa el. Munkaátszervezés
szükséges.
Sportcsarnok működtetéséhez 5 millió forinttal járult hozzá az
önkormányzat. Fizikoterápiánál is jelentősebb támogatás volt az
önkormányzat részéről. Jelenleg folyamatban van egy beruházás a
kft-nál, hogy magasabb színvonalon tudja ellátni a fizikoterápiás
kezeléseket. A szolgáltatási dijat viszont emelni kell, át kell gondolni a
kezeléseket, és a testületnek kell eldöntenie, hogy ki állapítja meg a
díjat. A kidolgozás joga a kft-é, és a testület dönt benne.
A fürdő működtetésénél most 20 milliós önkormányzati támogatással
lehet számolni.
Összegében és felfogásában módosítani szükséges a karbantartási
pénzügyi keretet. A korábban felújított ingatlanok állaga leromlott, ezt
meg kell nézni és a szükséges állagmegóvást meg kell csinálni. Tervezet
formájában kell ez végezni , nem pedig egy karbantartási keretként.
Belvízelleni védekezésnél is probléma van. Amennyiben a Kft-nek lesz
hozzá önereje, akkor javítani fogják a csatornázási feltételeket. A
Hamvas- Sárréti Vízgazdálkodási Társulás felajánlotta, hogy amit
korábban beszedett pénzösszeget a gazdáktól, azt most vissza kell kérni,

igényt kell rá tartani, és a Kft-vel meg kell kötni a szerződést erre
vonatkozóan.
Külterületi utak rendbetartása több millió forintot emészt fel. Nincs erre
pénz, azt is a közmunkásokra alapozzák, mert nincs más forrás csak a
közmunkaprogram. Hosszútávon a tulajdonos gazdákat is be kell vonni
ebbe a munkába, hiszen ők is részesei a külterületi utak rossz
állapotának kinézetében.

- 87 Igaz negatív üzleti tervet hozott a Kft., mínusz 17 milliós a mérleg
szerinti eredményük, ennek ellenére a városnak kötelező szinten meg
kell tartani a Kft-t. Majd, ha a függőben lévő dolgai a Kft-nek
elrendeződnek, akkor az eredményterve is megváltozik.
A bizottság elfogadásra javasolja a Kft. 2015. évi üzleti tervét.
Jakabné Beke Gyöngyi pénzügyi irodavezető, elmondta, hogy a
költségvetés tartalmazza mind az intézmények, mind pedig a Kft.
támogatását. Az intézmények 137 millió forint önkormányzati
támogatást kaptak, és még pluszba jön Csendes Ferenc bizottsági elnök
úr által is említett köznevelési feladatoknál a szeptemberi
létszámfejlesztés és béremelés. A tavalyi támogatáshoz viszonyítva
szintén meg kell emelni az összege, a növekedés 5,4 %-as.
A Kft. 82.300, eft mértékben kerül támogatásra, és még további plusz 5
millió forintot biztosítunk a Jókai úti sportcentrum működtetésére. Ezek
alapján 14,7 %-al növekszik a TVG kft. támogatása.
Ludman Lajos Kft. ügyvezetője, nem csak a támogatási összeg, hanem
növekedett a feladat ellátás is. Az 5 millió forint csak a sportra
vonatkozik. A fizikoterápiára nem kell fordítani az önkormányzatnak.
Nem tartja helyesnek az összehasonlítást az intézményekkel. Azzal
viszont egyetért, amit Csendes Ferenc bizottsági elnök elmondott, hogy a
karbantartásnál nem az összeget kell nézni, hanem egy tervet kell
készíteni, amit intézményeknek is tudomásul kell venni. Az épületek
állagmegóvásával, jó színvonalon történő működtetésével egyetért.
Kalmár Erzsébet egészségügyi, ifjúsági és szociális bizottság elnöke,
elmondta, hogy a bizottsági ülésen kapták meg az anyagot, ami nagy
horderejű.
Az üzleti terv 4. oldalán idézte” „Külön felhívom a figyelmet arra, hogy a
hatósági költségek emelkedése, valamint a díjstop és rezsicsökkentés
miatt súlyos veszteség keletkezeik ezen tevékenység esetében, ami
további intézkedést igényel.” Mit ért ez alatt , hogy még plusz pénzt ,
plusz támogatást kér?

A 8. oldalon szerepel „ A hulladéktörvény, valamint a kapcsolódó egyéb
jogszabályok a pozitív , illetve a negatív irányú keresztfinanszírozást is
tiltják” Kérjük a Tisztelt Önkormányzatot, hogy a jogszabályok alapján a
keletkezett veszteséget pótolni szíveskedjék. Mit ért ez alatt?
A hulladéklerakó veszteséges , nincs tisztázva az sem, hogyha Kaba
hozza a hulladékot, akkor mi várható, és az sincs tisztázva, hogyha nem
hozza a hulladékot, akkor mi történik. Igy a veszteség csak növekedni
fog. Ezt lehetne pontosítani.

- 88 A fizikoterápia finanszírozására keretet kell kérni az OEP-től. Ők
Budapestről kérik az engedélyt, lehet, hogy egy év is beletelik mire meg
lesz. Itt, ha jók az adatok, akkor az önkormányzatnak be kell vállalni a
fizikoterápiát. A kiadási oldalon nem látja az eszközbeszerzésre
vonatkozó betervezett keretet.
A 8. oldalon problémaként szerepel a fizetőképesség a
hulladéklerakónál, a szolgáltatást nem tudja ellátni, igy több
finanszírozást akar?
A sportcentrumnál 5 millió forint elkövezettség van, egyre jobban
növekszik a hiány. Kérdezi a hivatal szakapparátusától, hogy a Kft
támogatása biztonságos –e, képes –e helytállni a feladatok ellátásába.
Ugy tudja, hogy tavaly több mint tízmillió forintot adott az önkormányzat
a Kft-nek.
Rekultivációs összeg, amit az önkormányzat átutalt bevonható e
vészhelyzetre?
Beruházásnál nem szólt az intézkedési tervben az eszközbeszerzésről.
Szerinte ebben a hulladékügyben vizsgálatot kell tartani. A 70 millió ft
benne van a költségvetésbe, de talán meg kellene kérdezni Kabát akar –
e társulni, hosszú távra mennyibe fog ez kerülni az önkormányzatnak,
ha nem lát ki vele, akkor elkezdi a rekultivációt.
Írásban kér egy gazdasági számítást , hogy tisztán lehessen látni.
Beke Imre polgármester, információ ennyi van, a felvetések jó. Ha
Kabával befejeződnek a hulladéklerakóval kapcsolatos tárgyalások, azt
követően a testületet is tájékoztatni fogják.
Réz Szilárd alpolgármester, a pénzügyi bizottsági ülésen kértek egy
konkrét kidolgozást, gazdasági számítást a hulladéklerakó
üzemletetésére. A jövő héten Ludman Lajos ügyvezető el fogja készíteni.
Mindkét irányú számításokat várnak, ha be kell zárni , vagy ha tovább
üzemeltetik a telepet mi várható.
Ludman Lajos TVG Kft. ügyvezetője, amit a szociális bizottság elnöke
elmondott, egy része nem a kft-t, hanem az önkormányzatot érinti. A 4.
oldalon lévő mondat magyarázat a díjstopra, a rezsicsökkentésre. Az

önkormányzat alacsonyan tartotta a díjakat, ami helyes, de nincs pénz,
és még az eljárási, szolgáltatási díjakat is fizetni kell.
A hulladéktörvény szerint a finanszírozásról elkülönített könyvelést kell
készíteni, és tiltja a keretfinanszírozást.
A hulladékgazdálkodás veszteséges, külső beszállító most nincs, a
lakossági díjfizetés sem egyenletes, ott is kintlévőségek vannak.
Előfinanszírozást nem vár, de az egyeztetések alkalmával felmerült az is,
hogy félévig nem bírja tartani a helyzetet.

- 89 Maximum 70 milliós beruházás van betervezve a költségvetésbe a
hulladéklerakónál. A szeméttelepnél az útjavitás is szükséges, tavaly
4 millió forintot költöttek erre.
Fizikoterápia finanszírozása nagy kockázat, de bizakodik abban, hogy
mégis minden jól sikerül. Az OEP-pel már felvették a kapcsolatot ,
folyamatban van az ügy. A fizikoterápiához szükséges építési feltételek
megvannak, a kádat is megvásárolták. Addig nem kezdi el az OEP.
engedélyezést, amíg meg nem nézik az épületet
A kiadási oldalon az eszközbeszerzés nem látszik, mondta képviselő
asszony. Ha saját forrásból finanszírozzuk, akkor amortizáció van. A
főkönyvbe ez benne van, egy másik tábla. A gazdasági társaságoknál
másképp , más soron szerepel.
A hulladékgazdálkodásnál az eszközbeszerzési pályázat folyamatban
van. Ha mindkét önkormányzat rábólint, akkor az jó. Saját eszközzel
végzett munka olcsóbb, befolyásolható. Bízik abban, hogy Kabával
mihamarabb el tudják kezdeni a tárgyalást. Hajdúszoboszlót is
megkeresték ebben a témában, de elzárkóztak, nem igényelnek
eszközbeszerzést.
A rekultivációra 10 millió forintos tartalék van képezve, a többi az
önkormányzatnál van.
Csendes Ferenc képviselő, az önkormányzati költségvetés más
szempontok és más számítások alapján készül. Az üzleti terv egészen
más. A pénzügyi nehézségeket a tulajdonos átveheti, támogatást adhat,
ha a saját kft-ja negatívumot termel. Amortizációs költség szerepel az
éves költségek között. Ezek a beruházások a városé nem a Kft-é.
A hulladéklerakóra tervezett 70 millió forintot csak akkor szabad
felhasználni, ha van eredménye.
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, milyen mértékű megterhelést jelent
ez az önkormányzatnak, hogy a Kft veszteséges?
A város költségvetése és a Kft. üzleti terve volumenéhez képest a cégnek
igen nagy a megterhelést jelent a veszteség. Mivel a hulladéktelep az
önkormányzat tulajdona, ezért a működtetéséről gondoskodni kell
mindaddig, amíg a testület nem dönt a bezárásáról. Amennyiben a Kft.

nem tudja finanszírozni a veszteségét, ideiglenesen az önkormányzat ki
tudja segíteni, pl. tagi kölcsönnel.
Kényszerhelyzetbe kerültünk, az információk nincsenek meg, ami
alapján megalapozottabban lehetett volna tervezni. Egy félév mulva
mindenkép vissza kell erre térni a tényleges számok alapján , és dönteni
kell a telep további működtetéséről. Néhány hónapban az
önkormányzatnak helyt kell állnia. A tartalékkeret erre fedezetet nyújt.

- 90 Dr. Danka József képviselő, jogi szempontból elmondta, hogy önálló jogi
személy saját maga felel a veszteségért. Az önkormányzat tagi kölcsönt
adhat a Kft-nek.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy
a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási nonprofit Kft.
2015.
évi üzleti tervét az alábbi határozati javaslattal fogadják el:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvari
Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti
tervét elfogadta.
Utasítja a testület a polgármester, hogy a képviselő-testület döntéséről a
kft. ügyvezetőjét értesítse ki.
Határidő: 2015. március 26.
Felelős: Beke Imre polgármester
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a Nádudvari Településfejlesztési és
Városgazdálkodási nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervét 8 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.
(II.26.) önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvari
Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti
tervét elfogadta.

Utasítja a testület a polgármester, hogy a képviselő-testület döntéséről a
kft. ügyvezetőjét értesítse ki.
Határidő: 2015. március 26.
Felelős: Beke Imre polgármester
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Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének a
kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 7/2014.
(II.28.) önkormányzati rendelete módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város
Önkormányzat Képviselő-testületének a kiadások készpénzben történő
teljesítésének eseteiről szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete
módosítására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Csendes Ferenc pénzügyi bizottság elnöke, a bizottság megtárgyalta a
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének a kiadások
készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 7/2014. (II.28.)
önkormányzati rendeletet-tervezetet és elfogadásra javasolja.
Dr. Danka József ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke, a
bizottság megtárgyalta a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletet-tervezetet és elfogadásra
javasolja.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének a kiadások
készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 7/2014. (II.28.)
önkormányzati rendeletet-tervezetet fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő

A képviselő-testület a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletet-tervezetet 8 igen
szavazattal elfogadta és azt rendeletté nyilvánitotta az alábbiak szerint:
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Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2015. (II.27. ) önkormányzati rendelete
a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló
7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő
teljesítésének eseteiről szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete
módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet 3. § -a a következő l) ponttal egészül ki:
l) önkormányzati beszerzés esetén, ha az eladó természetes személy nem
rendelkezik bankszámlával három millió forintot nem meghaladó
értékben.
2. §
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő
napon hatályát veszti.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

- 93 5./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Előterjesztés a Nádudvar Városi Önkormányzat szociális
ellátásokról , valamint személyes gondoskodást nyújtó
alapszolgáltatásokról szóló rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett
a Nádudvar Városi
Önkormányzat szociális ellátásokról , valamint személyes gondoskodást
nyújtó alapszolgáltatásokról szóló rendelet megalkotására, melynek
írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Elmondta, hogy vannak olyan szociális ellátások, melyek a
Kormányhivatalhoz kerültek, igy foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, ápolási dij,
időskorúak
járadéka,
alanyi,
illetve
normatív
jogon
járó
közgyógyellátási, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultság.
Ami a nádudvari önkormányzattól igényelhető támogatás: lakhatási
támogatásra és gyógyszertámogatásra,
a rendkívüli
települési
támogatás, amely csak nagyon indokolt esetben adható, és a
köztemetés.
Ezeket az uj elemeket az önkormányzat finanszírozza, erre készült az uj
rendelet, melyet most tárgyalnak meg. Tavaly szociális célra 30 millió
forint volt betervezve, most is hasonló összeget tervezünk.
Mivel
Nádudvar adóerőképességének mértéke
jelentősen meghaladja
támogatás határát, igy a települési támogatásra forrást a központ
költségvetés nem biztosit, igy saját forrásból kell megoldani. Évközben
ismét meg kell vizsgálni a lehetőségeket.
Kalmár Erzsébet egészségügyi, ifjúsági és szociális bizottság elnöke,

a bizottság megtárgyalta a Nádudvar Városi Önkormányzat szociális
ellátásokról
,
valamint
személyes
gondoskodást
nyújtó
alapszolgáltatásokról szóló
rendeletet, és megállapították, hogy év
közben felül kell vizsgálni a rendelet. A 30 millió forintot kevésnek ítélik
meg. Annak örül , hogy a gyógyszertámogatás bekerült a rendelettervezetbe. A
7/2013. (IV.05.) önkormányzati rendelet 11. §. –a
rendelkezik a méltányossági közgyógyellátásról, abból kerülnek át
rendelkezések a gyógyszertámogatás szabályai közé , pl. kérelemre
támogatásba részesíthető az, aki szociálisan rászorult, ha a havi
rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 25 %- át.
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eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át.
Pár módosítást javasol a bizottság, igy a 8. §. (5) bekezdés kerüljön
kiegészítésre az alkalmanként szóval.
A 14. §. (3) bekezdésből az orvosi igazolást törölni kell.
A 14. §. (8) bekezdésében szerepel, hogy a szociális szolgáltatás
igénybevételének időpontjában megállapodást kell kötni. Itt javasolják,
hogy csak az első alkalommal kössenek megállapodást.
1.sz. mellékletben szerepel a köztemetés és kéri, hogy innen a zárójeles
részt töröljék.
Vincze András jegyző, a gyógyszertámogatásra vonatkozó rész nem
a most hatályon kívül helyezésre kerülő rendelet méltányossági
közgyógyellátás igénybevételét szabályozó rendelkezéseire alapul, nem
az lett beépítve, mint ahogy azt a bizottsági elnök asszony mondta.
A bizottsági ülést követően figyelembe véve a bizottság által elfogadott
módosító javaslatot, a rendelet-tervezetbe 8. §-ként lett beépítve a
gyógyszertámogatást szabályozó rendelkezés, és elektronikusan a
rendelet-tervezet a képviselőknek megküldésre került.
Dr. Danka József ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság elnöke,
a bizottság megtárgyalta a Nádudvar Városi Önkormányzat szociális
ellátásokról , valamint személyes gondoskodást nyújtó
alapszolgáltatásokról szóló rendelet-tervezetet, - mely már az
egészségügyi, ifjúsági és szociális bizottság elnöke által javasolt
gyógyszer támogatási rendelkezést is tartalmazta – és elfogadásra
javasolják a képviselő-testületnek.
Czibere Lajos képviselő, az 5.000,-ft-ot hogy lehet bírálni.
Kalmár Erzsébet egészségügyi, ifjúsági és szociális bizottság elnöke,

a törvény azt nem szabályozza.
Dr. Danka József ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság elnöke, a 14. §. (8)
bekezdésében foglaltakra, amire a bizottsági elnök asszony hivatkozott módosításra javasolt rendeletben 15 §. (8) bekezdésként szerepel, a
paragrafusok emelkedése miatt.
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rendelkezés, mely szerint „a szociális szolgáltatás igénybevételének
időpontjában megállapodást kell kötni”azt javasolják, hogy csak az első
alkalommal kössenek megállapodást, válaszában elmondta, hogy ha
lezárul az időtartam, akkor nincs ügy. Ezért nem érti, hogy miért csak
első alkalommal kössenek megállapodást az ellátást igénybevevővel.
Vincze András jegyző, ha a képviselő-testület elfogadja a módosítási
javaslatokat, akkor a gyógyszertámogatásra vonatkozó szabályozás
8. §-ként kerül beépítésre, így értelemszerűen a paragrafus számok is
emelkednek. A bizottsági elnök asszony által módosításra javasolt
8. §. (5) bekezdés , 9. §. (5) bekezdésre, a 14. §. (3) bekezdés 15. §. (3)
bekezdésre változik. Igy a gyógyszertámogatás 8. §.-ként került
beépítésre, a 9. §. (5) bekezdést ki kell egészíteni az „alkalmanként”
szóval, a 15. §. (3) bekezdésből az orvosi igazolást törölni kell, 1.sz.
melléklet zárójeles részét törölni kell, a 15.§. (8) bekezdése az ügyrendi
bizottság elnöke által elmondottak figyelembevételével nem változik.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a
fenti befogadott módosításokkal - a gyógyszertámogatás 8. §.-ként
került beépítésre, a 9. §. (5) bekezdést ki kell egészíteni az
„alkalmanként” szóval, a 15. §. (3) bekezdésből az orvosi igazolást
törölni kell, 1.sz. melléklet zárójeles részét törölni kell - együtt a
Nádudvar Városi Önkormányzat szociális ellátásokról , valamint
személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló rendeletet
fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a Nádudvar Városi Önkormányzat szociális
ellátásokról , valamint személyes gondoskodást nyújtó
alapszolgáltatásokról szóló rendeletet a befogadott módosításokkal - a
gyógyszertámogatás 8. §.-ként került beépítésre, a 9. §. (5) bekezdést ki

kell egészíteni az „alkalmanként” szóval, a 15. §. (3) bekezdésből az
orvosi igazolást törölni kell, 1.sz. melléklet zárójeles részét törölni kell együtt 8 igen szavazattal elfogadta és azt rendeletté nyilvánitotta a
következők szerint:

- 96 Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.
(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint
a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról
A Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b)
pontjában, a 32. § (1) bekezdés b) pontjában, a 32. § (3) bekezdésében, a
45. § (1) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdésében, az 58/B. § (2)
bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés b)
pontjában, valamint a 132. § (4) bekezdés a) és g) pontjaiban kapott
felhatalmazás alapján Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete
és
Bihardancsháza
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
véleményének kikérésével a szociális ellátásokról, valamint személyes
szolgáltatást nyújtó alapszolgáltatásokról a következőket rendeli el:
I. Fejezet
A szociális igazgatás helyi szervei
1. §
A rendeletben foglalt szociális ellátásokkal kapcsolatos feladat- és
hatásköröket Nádudvar Város Önkormányzatának:
a) képviselő-testülete,
b) polgármestere,
c) jegyzője
gyakorolja.

Eljárási rendelkezések
2. §
(1) A rendeletben szabályozott ellátások megállapítása iránti kérelmet a
Nádudvari Polgármesteri Hivatalnál (a továbbiakban: Polgármesteri
Hivatal) kell benyújtani. A kérelem elektronikus úton nem nyújtható be. A
kérelmet
az
ellátás
igénylője,
törvényes
képviselője
vagy
meghatalmazottja nyújthatja be.

- 97 (2) Az ellátás igényléséhez a kérelmező a kérelmében saját, valamint a
vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi és vagyoni
viszonyairól
köteles
nyilatkozni,
és
az
azokra
vonatkozó
dokumentumokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni.
Vagyontárgy lízingelése esetén a vagyon nyilatkozathoz mellékelni kell a
lízingszerződést, termőföld használata
esetén a jogosultságot
meghatározó szerződést.
(3) A kérelmet a Polgármesteri Hivatal által megszövegezett kérelem
nyomtatványon kell benyújtani. A nyomtatványok a nadudvar.eu
honlapról letölthetők, vagy a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál
kérhetők.
(4) A kérelemhez csatolni kell:
a) nyugdíjas esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által az év elején
küldött nyugdíjösszesítő fénymásolatát a folyósítás összegéről és
jogcíméről, valamint a kérelem beadását megelőző havi díjszelvény
másolatát,
b) munkaviszonnyal rendelkező esetében a munkáltató által kiadott
igazolás a kérelem beadását megelőző havi nettó keresetről, külön a
családi pótlék összegét feltüntetve,
c) önkormányzat, járási hivatal által folyósított pénzbeli ellátás
határozatát, (előző hónapban utalt ellátás összegéről az előző hónap
szelvényének másolatát vagy bankszámlakivonatot)
d) a Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén a megállapító
határozat fénymásolatát, a folyósított ellátás összegéről az előző hónap
szelvényének másolatát,

e) alkalmi munkából származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását
megelőző nem havi rendszerességgel szerzett jövedelemről 12 havi nettó
átlagjövedelemre vonatkozó nyilatkozatot,
f) vállalkozó esetén a kérelem beadását megelőző 12 havi nettó
átlagjövedelemről könyvelő által kiadott igazolás és a NAV igazolása az
előző gazdasági évre vonatkozóan,
g) őstermelő esetén az őstermelői igazolvány másolata, valamint a
kérelem beadását megelőző 12 havi nettó átlagjövedelemről szóló
igazolás,

- 98 h) GYES, GYET, családi pótlék folyósítása esetén az előző havi
szelvények fénymásolata, (tartósan beteg gyermek esetén szakorvosi
igazolás) valamint árvaellátás esetén az előző havi szelvényeken kívül a
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiküldött összesítő fénymásolata
(amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem jogosult, az elutasító
határozat másolata)
i) főiskolán, egyetemen, nappali tagozaton tanulmányokat folytató
hallgatók az ösztöndíjuk kérelem beadását megelőző havi összegéről
szóló igazolást, amennyiben ösztöndíjjal nem rendelkeznek, az arról
szóló igazolás becsatolása szükséges, 16 év fölött iskolalátogatási
igazolást,
j) ha a kérelmező családi állapota elvált, jogerős bírósági ítélet a válásról,
gyermektartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírósági ítéletet,
igazolást a kérelem beadását megelőző hónapban fizetett tartásdíjról,
k) családi állapotról szóló nyilatkozatot.
(5) Amennyiben az Önkormányzat hivatalos tudomása, vagy
környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire
tekintettel a kérelemben foglaltakat vitathatóak, a kérelmező felhívható
az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló
vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására.
Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a
jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a
fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető.
(6) A jogosultsági feltételek megállapításához a (4) bekezdésben
foglaltakon túl szükséges igazolások és bizonyítékok az egyes ellátási
formák meghatározásánál kerülnek felsorolásra.

(7) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a
rendkívüli élethelyzetet, létfenntartási gondot igazoló bizonyítékokat.
(8) Rendszeres ellátás iránti kérelmet legkorábban az adott ellátásra való
jogosultság időtartamának lejárta előtt egy hónappal lehet benyújtani,
mely esetben az új jogosultság kezdő időpontja a korábbi jogosultság
lejártát követő nap.

- 99 (9) A kérelemben foglaltak, a benyújtott igazolások, nyilatkozatok
tartalmának ellenőrzése céljából a Polgármesteri Hivatal megkeresheti:
a) az állami adóhatóságot,
b) a polgárok személyi adatait, lakcímét nyilvántartó szervet,
c) az igazolást kiállító szervet,
d) a munkáltatót,
e) környezettanulmányt végezhet, valamint felhasználható a gyermeket
nevelő családoknál e célból a gyermekjóléti szolgálat, a védőnő, és a
gyermekés
családvédelemmel
foglalkozó
szervek
javaslata,
környezettanulmánya is.
(10) Amennyiben már korábban, de legfeljebb 6 hónappal a kérelem
benyújtását megelőzően már készült környezettanulmány, úgy a döntés
során azt lehet alapul venni.
(11) Amennyiben az elvégzett környezettanulmány alapján a kérelmező
életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat az
eljáró hatóság vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás,
illetve saját és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója
tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok
benyújtására.
(12) Az önkormányzati szociális hatóság – a hatáskörébe tartozó ellátás
felhasználása ellenőrzése céljából – a felhasználást igazoló
dokumentumok bemutatására kötelezheti a jogosultat.
(13) A rendszeres ellátásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha:
a) a jogosultság feltételei már nem állnak fenn, vagy jogosultságot kizáró
körülmény
következett be,
b) a jogosult azt kéri,
c) a jogosult meghalt,
d) az e rendeletben meghatározott egyéb okból.

(14) A (13) bekezdés szerinti megszüntetés időpontja a megszüntetésre
okot adó körülmény bekövetkezése hónapjának utolsó napja.
(15) A Szt.-ben, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendeletben és az e
rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e jogszabályok
megsértésével nyújtott ellátásra való jogosultságot meg kell szüntetni,
továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt
kötelezni kell:
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visszafizetésére,
b) természetben nyújtott ellátás esetén a pénzegyenérték jegybanki
alapkamattal
megemelt összegben való megfizetésére.
(16) Az ügyfél az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges
tények, körülmények (szociális, jövedelmi, vagyoni helyzet, lakcím)
változásáról a változás bekövetkezést követő 10 napon belül köteles
értesíteni a polgármestert. A bejelentés elmulasztása esetén az ügyfél
hat hónapig nem részesülhet települési támogatásban.
(17) Ha a rendszeres ellátásra való jogosultság a (15) bekezdés alapján
szűnt meg, a jogosult a döntés jogerőre emelkedésétől számított egy évig
nem jogosult a megszüntetettel azonos típusú rendszeres ellátásra.
(18) A lakáshoz kapcsolódó ellátás vonatkozásában a (16) bekezdés
szerinti korlátozás kiterjed a lakásban élő valamennyi személyre.
(19) A rendeletben meghatározott ellátások felhasználásának ellenőrzése
céljából a felhasználást igazoló dokumentumok bemutatására
kötelezhető a jogosult.
3. §
(1) A rendszeres pénzbeli ellátások folyósítása havonta, a tárgyhót
követő hónap 5. napjáig lakossági folyószámlára utalással történik.
(2) A nem rendszeres pénzbeli és természetbeni ellátások kifizetésének
időpontjáról a támogatást megállapító határozat rendelkezik.
(3) A rendszeres természetben nyújtott ellátások esetén a szolgáltató
számlájára történő közvetlen utalás első alkalommal a szolgáltató

értesítése mellett történik. Az értesítésnek tartalmaznia kell a jogosult
természetes azonosító adatait, lakóhelyére, tartózkodási helyére
vonatkozó adatokat, a szerződésszámot, vagy befizető azonosítót, vagy
ügyfélszámot, a támogatás havi összegét és a folyósítás időtartamát.
4. §
(1) Nádudvar Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a
hatáskörébe tartozó szociális ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen
igénybe vevő személyt megtérítésre kötelezi.
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méltányosságból részletekben fizetteti meg, ha a visszafizetésre
kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át.
(3) A rendkívüli települési támogatás kivételével nem részesülhet
települési támogatásban az a visszafizetésre kötelezett személy, aki a
részletfizetési kötelezettségnek nem tesz határidőre eleget, annak
teljesítéséig.
5. §
A rendeletben meghatározott szociális ellátásokra való jogosultság
megállapítása átruházott hatáskörben a polgármester hatáskörébe
tartozik. Ide nem értve azokat a szociális ellátásokat - amelyek az Szt.
alapján – tartoznak a polgármester hatáskörébe.
II. Fejezet
Részletes rendelkezések
6. §
Szociális rászorultságtól függő ellátások
(1) Nádudvar Város Önkormányzata szociális ellátásként nyújtja:
a) a települési támogatást,
aa) a települési támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viseléséhez (továbbiakban: lakhatási
támogatás),

ab)

gyógyszerkiadások
gyógyszertámogatás),

viseléséhez

(továbbiakban:

b) a rendkívüli települési támogatást,
c) a köztemetést.
(2) A települési támogatás iránti kérelmet 21 napon belül kell elbírálni.
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Lakhatási támogatás
(1) Nádudvar Város Önkormányzata a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viseléséhez, a villanyáram-, a víz- és a
gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához a
lakhatási támogatást rendszeres természetbeni ellátásként nyújtja. A
támogatás megállapításánál az önkormányzati tulajdonú közszolgáltatót
kell előnyben részesíteni.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, ha a lakhatási támogatást albérleti díjhoz
kérelmezik, a támogatás rendszeres pénzbeli ellátásként kerül
megállapításra.
(3) A lakhatási támogatást a kérelem beadása hónapjának, vagy a
korábbi jogosultság megszűnését követő hónap első napjától számított 6
hónapra legfeljebb 2016. február 28. napjáig lehet megállapítani. A
lakhatási támogatás iránti kérelmet családonként évente legfeljebb két
alkalommal lehet igényelni.
(4) A lakhatási
dokumentumok:

támogatás

kérelméhez

becsatolandó

további

a) a kérelmező által lakott lakás tulajdonjogának hitelt érdemlő
igazolása és
b) a szolgáltató által, a tárgyhónapot megelőző hónapban
kibocsájtott számla és számlarészletező-, vagy
c) a lakáshasználatra vonatkozó bérleti szerződés másolata.
(5) A lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj

mindenkori legkisebb összegének 130%-át, és a család tagjai egyikének
sincs vagyona.
(6) A lakhatási támogatás összege:
a) ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
130%-át 3.500 forint,
b) ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
130%-át és a kérelmező egyszemélyes háztartásban él, 4.000
forint.
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támogatott előrefizetős mérőórát szereltessen fel.
(8) A lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak
állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és családok számától.
8.§
Gyógyszertámogatás
(1)
Nádudvar
Város
Önkormányzata
a
gyógyszertámogatást
természetbeni ellátásként szociális utalvány formájában nyújtja.
(2) A gyógyszertámogatás legfeljebb 3 hónap időtartamig adható.
(3) A gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, és a család egyik tagjának
sincs vagyona, valamint a havi rendszeres gyógyszerszükségletet
meghaladó gyógyszerszükséglet összege meghaladja a havi 5.000
forintot.
(4) A gyógyszer-támogatási kérelemhez csatolni kell a háziorvos
igazolását a havi rendszeres gyógyszerszükségletet meghaladó
gyógyszerszükséglet
havi
összegéről
és
szükségességének
időtartamáról.
(5)
A
gyógyszertámogatás
összege
a
havi
rendszeres
gyógyszerszükségletet meghaladó gyógyszerszükséglet költségének 20
%-a, de legfeljebb 5.000 forint.

9. §
Rendkívüli települési támogatás
(1) Nádudvar Város Önkormányzata rendkívüli települési támogatásban
részesíti azon személyeket, akik önmaguk, illetve családjuk
létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy
alkalmanként jelentkező többletkiadások – így különösen betegséghez,
halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós
anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek
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kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének
elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos
helyzete miatt, anyagi segítségre szorulnak.
(2) A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból is
megállapítható.
(3) Rendkívüli települési támogatás adható alkalmanként és havi
rendszerességgel, amennyiben kérelmező családjában az egy főre
számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 130 %-át.
(4) A havi rendszerességgel folyósított rendkívüli települési támogatás
legfeljebb három hónap időtartamig adható.
(5) A rendkívüli települési támogatás összege alkalmanként legfeljebb
5.000 forint.
(6) A rendkívüli települési támogatás természetben is nyújtható,
amennyiben annak rendeltetésszerű felhasználása nem biztosított. Erre
a
Nádudvari
Mikrotérségi
Szociális
és
Gyermekvédelmi
Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálata tehet javaslatot. A döntés végrehajtása a
Családsegítő szolgálat közreműködésével történik.
10. §

(1) A polgármester rendkívüli települési támogatást nyújthat közvetlen
élet, testi épség veszélye esetén annak elhárításához.
(2) A polgármester által az (1) bekezdésben meghatározottak szerint
nyújtott rendkívüli települési támogatás összege nem haladhatja meg az
50.000 forintot, és a kérelmező családjában egy főre eső jövedelem nem
haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200 %-át.
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Köztemetés
(1) A köztemetés költsége a helyben szokásos legolcsóbb temetés
költségével azonos, melynek összegét a rendelet 1. melléklete
tartalmazza.
(2) Az önkormányzat mentesíti a köztemetés költségeinek megfizetése
alól azt az eltemettetésre köteles személyt, akinek
a) a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át,
b) vagyona nincs és
c) az elhalt hagyatéka az eltemettetés költségeit nem fedezi.
(3) A köztemetés költségének meg nem fizetett része hagyatéki teherként
kerül behajtásra.
12. §
Lakókörnyezet rendezettségének vizsgálata
(1) A lakhatási támogatást kérelmező személy a jogosultság egyéb
feltételeként köteles gondoskodni:
a) az általa lakott lakás és lakáshoz tartozó udvar, kert rendben
tartására, az ott található szemét és lom eltávolítására,

b) gondoskodni az ingatlan állagmegóvásáról és rendeltetésszerű
használhatóság fenntartásáról,
c) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használatáról,
gyommentesítéséről,
d) gondoskodni az ingatlan előtti járdának, ennek hiányában egy
méter széles területsávnak, a járda melletti zöldsávnak az
úttestig
terjedő
teljes
területének
tisztán
tartásáról,
gondozásáról, szemét-, gyom- és síkosság mentesítéséről,
e) az ingatlan és a hozzá tartozó kert, udvar folyamatos rágcsálóés kártevő mentesítéséről,
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átfolyásának biztosításáról.

árokban

lévő

áteresz

(2) A lakhatási támogatás tekintetében az (1) bekezdésében foglaltak
ellenőrzésére
a
kérelem
benyújtása
után
a
lakókörnyezet
rendezettségének biztosítására történő felszólítás kézhez vételétől
számított 5. napot követően kerül sor. A jogosultság megállapítását
követően a lakókörnyezet rendezettségét a jogosult folyamatosan
biztosítani köteles, mely alkalomszerűen kerül ellenőrzésre.
(3) Az ellenőrzést a Polgármesteri Hivatal ügyintézője végzi.
(4) Az ellenőrzés helyszíni szemle keretében történik.
(5) A helyszíni szemléről jegyzőkönyv készül, mely fotódokumentációt is
tartalmaz.
(6) Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kérelmező
a felszólításban foglaltaknak határidőben nem tett eleget, és nem kérte
az előírt határidő meghosszabbítását, jogosultsága nem kerül
megállapításra, illetve jogosultsága a tárgyhónap utolsó napjával
megszűnik.
13. §

Ugyanazon személy ugyanarra az időszakra csak egy ellátásban
részesülhet. A párhuzamos ellátást Nádudvar Város Önkormányzata
nem biztosítja.
14. §
Szociális alapszolgáltatások
(1) Nádudvar Város Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó
ellátások körében az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:
a) étkeztetés
b) házi segítségnyújtás
c) családsegítés
d) nappali ellátás
e) támogató szolgálat
f) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.
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Református Egyházközség Idősek Otthona látja el az önkormányzattal
kötött feladat-ellátási szerződés alapján.
(3) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Segítő Kezek Szociális
Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat látja el megállapodás
alapján.
(4) Az (1) bekezdés a-d) pontjában meghatározott alapszolgáltatási
feladatokat Nádudvar Város Önkormányzata a Nádudvari Mikrotérségi
Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás formájában
látja el Nádudvar, Tetétlen és Bihardancsháza településeken.
15. §
Az ellátások igénybevételének módja
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás, a
családsegítés kivételével, kérelemre biztosítható. Amennyiben a kérelmet
nem az ellátásra szoruló terjeszti elő, hozzájárulását be kell szerezni.
(2) A családsegítés önkéntes, személyes megkeresésre, külön eljárás
nélkül történik.
(3) Ha a kérelem házi segítségnyújtásra, továbbá nappali ellátásra
irányul, elbírálása előtt hivatalból be kell szerezni a háziorvos

véleményét az igénylő, illetőleg az ellátott egészségügyi állapotára
vonatkozóan.
(4) Az étkeztetés jogosultsági feltétele, hogy a kérelmező nyugdíjas, vagy
nyugdíjszerű ellátásban részesül.
(5) A kérelmeket a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi
Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltató Központ vezetőjéhez
kell benyújtani.
(6) A személyes gondoskodás körébe tartozó alapszolgáltatások iránti
kérelemről az intézményvezető a kérelem benyújtását követő 15 napon
belül dönt és erről a kérelmezőt értesíti.
(7) Amennyiben a kérelmező a döntést vitatja, az arról szóló értesítés
kézhezvételétől számított nyolc napon belül fellebbezhet. A fellebbezést
az intézményvezetőhöz kell benyújtani.
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intézményvezető – családsegítés kivételével - és az ellátást igénybe vevő,
illetve törvényes képviselője megállapodást köt.
(9) A megállapodás tartalmazza különösen:
a) az igénybevett szolgáltatások idejét, formáját, módját és körét,
b) a szolgáltatásért fizetendő személyi térítési díj mértékét és a
díjfizetési kötelezettség szabályait,
c) az igénybevevő bejelentési kötelezettségét.
(10) Az intézményvezető külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles
étkezést és házi segítségnyújtást biztosítani annak a rászorulónak,
akinek életét, testi épségét egészségi állapotát az ellátás elmaradása
veszélyezteti. Ebben az esetben az (1)-(6) bekezdésekben meghatározott
eljárást soron kívül kell lefolytatni.
16. §
Az ellátások megszűnésének esetei
(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátást meg kell szüntetni:
a) a jogosult, vagy a törvényes képviselő kérelme alapján,
b) az intézmény házirendjének súlyos megsértése esetén,

c) a rászorultság megszűnése esetén,
d) abban az esetben, ha a gondozott az ellátást 30 napig
bejelentés nélkül nem veszi igénybe,
f) a jogosult halála esetén.
(2) Az ellátás megszüntetésének időpontjául az utolsó ellátásban töltött
napot kell meghatározni.
17. §
Térítési díjak
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásért a
jogosultnak, vagy tartásra, gondozásra kötelezett személynek térítési
díjat kell fizetnie.
(2) A családsegítés, a házi segítségnyújtás és nappali ellátás
szolgáltatásai Nádudvaron, Tetétlen és Bihardancsháza településeken
ingyenesek.
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díjat fizetni.
(4) Az intézményvezető 50 %-os térítési-díj kedvezményben részesítheti a
rászorulókat és a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság határozata szerint az I.
és II. csoportbeli rokkantakat.
(5) Az ellátások intézményi térítési díját a rendelet 2. melléklete
tartalmazza.
18. §
Szociálpolitikai kerekasztal
(1) Nádudvar Város Önkormányzatánál helyi szociálpolitikai kerekasztal
működik.
(2) A helyi szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de évente
legalább egy alkalommal ülést tart.
(3) A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai:
a) a polgármester,
b) a jegyző,
c) a képviselő-testület szakbizottságának elnöke,

d) a Polgármesteri Hivatal szociális igazgatással foglalkozó iroda
vezetője,
e) szociális szolgáltatást nyújtó egyházi intézmény képviselője,
f) ellátási szerződést kötő szolgáltató képviselője,
g) a történelmi egyházak képviselői,
h) a szociális szolgáltatást nyújtó intézmények intézményvezetői,
i) a helyi rendőrőrs képviselője,
j) háziorvosok képviselője,
k) vezető védőnő,
l) a Nádudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat mindenkori
elnöke.
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Záró rendelkezések
19. §
(1) A rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Nádudvar
Város Önkormányzat képviselő-testületének a szociális ellátásokról,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló
7/2013. (IV.5.) önkormányzati rendelete.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

1.
melléklet
Nádudvar
Város
Önkormányzat
Képviselőtestületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletéhez*
A helyben szokásos temetés legkisebb összege: 166.904 forint.
* A köztemetés költsége az ÁFA-t nem tartalmazza.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző
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melléklet
Nádudvar
Város
Önkormányzat
képviselőtestületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletéhez
A
Nádudvari
Mikrotérségi
Szociálisés
Gyermekvédelmi
Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltató Központ intézményi
térítési díjai:*
1.

A szolgáltatás megnevezése

2.

Bihardancsháza településen nappali ellátás

3.

0 Ft

5.

Bihardancsháza
településen
házi
segítségnyújtás
Bihardancsháza
településen
szociális
étkeztetés (ebéd) helyben fogyasztással
Nádudvar településen nappali ellátás

6.

Nádudvar településen házi segítségnyújtás

0 Ft

7.

Nádudvar településen napi háromszori étkezés
helyben (maximális összeg)
Nádudvar településen napi háromszori étkezés
kiszállítással (maximális összeg)

850 Ft

4.

8.

A
szolgáltatás
díja
0 Ft

288 Ft
0 Ft

937 Ft

9.

Nádudvar településen szociális étkeztetés
(ebéd) kiszállítással
Nádudvar településen szociális étkeztetés
(ebéd) helyben fogyasztással
Tetétlen településen nappali ellátás

10
.
11
.
12 Tetétlen településen házi segítségnyújtás
.
13 Tetétlen településen szociális étkeztetés (ebéd)
.
helyben fogyasztással
*A térítési díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Beke Imre
polgármester

512 Ft
425 Ft
0 Ft
0 Ft
425 Ft

Vincze András
jegyző

- 112 6./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város
Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 12/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet
módosítására, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Dr. Danka József ügyrendi, igazgatási , jogi bizottság elnöke, a
bizottság megtárgyalta a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V.2.)
önkormányzati rendelet módosítását, és elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet
módosítását fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő

A képviselő-testület a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V.2.)
önkormányzati rendelet módosítását 8 igen szavazattal elfogadta és azt
rendeletté nyilvánitotta a következők szerint:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelete a Nádudvar Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013 (V.2.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013 (V.2.)
önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) módosításáról a
következőket rendeli el:
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(1) A rendelet 2. § (1) bekezdésében az „és a jegyző” szövegrész helyébe
„a jegyző és a társulás” szövegrész lép.
(2) A rendelet 2. § (3) bekezdésében a Hivatala szövegrész helyébe a
Hivatal szövegrész lép.
(3) A rendelet 17. § (8) bekezdésében „a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. § (2) bekezdése”
szövegrész helyébe a „a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 225/e. § (2) bekezdés b) pontja” szövegrész lép.
2. §
(1) A rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő szabályozás lép:
(2) A polgármester akadályoztatása esetén az ülést az általános
helyettesi feladatok ellátásával megbízott alpolgármester, illetve
mindkettőjük akadályoztatása (illetve ezen tisztségek egyidejű
betöltetlensége) esetén a korelnök hívja össze és vezeti a polgármesterre
vonatkozó szabályok szerint.

(3) A rendelet 34. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
(2) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett
dönthet:
- amennyiben a képviselő-testület - határozatképtelenség, vagy
határozathozatal hiánya miatt – két egymást követő
alkalommal nem hozott döntést, jogvesztő határidő beállta,
vagy 1 millió Ft-nál nagyobb kötelezettséget nem jelentő
pályázati ügyekben.
- a két ülés közötti időszakban felmerülő, olyan halaszthatatlan
ügyben,
amennyiben
a
döntés
elmaradása
az
önkormányzatnak vagyoni hátrányt jelentene.
3. §
A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet mellékelte lép.
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A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő
napon hatályát veszti.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

Melléklet a 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelethez
ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK
JEGYZÉKE
I. Egészségügyi, Ifjúsági és Szociális Bizottságra átruházott
hatáskörök:

1. Az önkormányzat 8/1995. (VI. 15.) Ök. sz. rendeletében biztosított
jogköre alapján az első lakáshoz jutók támogatásának elbírálása.
II. A polgármesterre átruházott hatáskörök:
1.

Az önkormányzatnak a szociális ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról 5/2015.
(II.27.) rendeletében biztosított jogkör alapján a köztemetésre való
jogosultságról való döntés meghozatala

2.

Az önkormányzatnak a szociális ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról 5/2015.
(II.27.) rendeletében biztosított jogkör alapján a települési
támogatásra (lakhatási támogatás, gyógyszertámogatás) való
jogosultságról való döntés meghozatala
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Az önkormányzatnak a szociális ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról 5/2015.
(II.27.) rendeletében biztosított jogkör alapján a rendkívül
települési
támogatásra
való
jogosultságról
való
döntés
meghozatala
Az
átmenetileg
szabad
pénzeszközöket
pénzintézetnél betétben történő elhelyezése.

a

számlavezető

4.

A városi címer használatának engedélyezése nem önkormányzati
szervnek.

5.

Az önkormányzatot mint tulajdonost érintő államigazgatási
határozatok elleni fellebbezési jog gyakorlásával kapcsolatos
döntési jogosultság.

6.

A közterület használatáról szóló megállapodás megkötése a
mindenkor hatályos vonatkozó helyi rendelet szabályai szerint.

7.

Az önkormányzati tulajdonban levő lakások bérlőjének kijelölése a
mindenkor hatályos vonatkozó helyi rendelet szabályai szerint.

8.

Az önkormányzat tulajdonában levő közutakon, közterületeken –
nem
a
tulajdonos
önkormányzat
által
létesítendő
–

közművezetékek létesítési engedélyezési hatósági ügyeiben a
tulajdonosi hozzájárulás megadása.
9.

A helyi esélyegyenlőségi program (esélyegyenlőségi helyzetelemzés
és intézkedési terv) valamint a települési közoktatási
esélyegyenlőségi program (esélyegyenlőségi helyzetelemzés és
intézkedési terv) elkészítésének megrendelése.

10.

Nádudvar Város Önkormányzat szervei és intézményei gáz és
villamos energia igényének közbeszerzése során az eljárást
megindító ajánlattételi felhívás elfogadása, döntés a nyertes
ajánlattevőről és a közbeszerzést megalapozó szindikátusi
megállapodás, az önkormányzat nevében a bonyolítóval kötött
megbízási szerződés és a nyertes ajánlattevővel a szerződés
aláírása.

11.

A 7/1995 (VI.15.) önkormányzati rendelet 14/E. §-a alapján a
Nádudvar Város Önkormányzat tulajdonában álló közterületek
filmforgatási célú használata esetén:
a) meghatározza a közterület-használati díj mértékét a
mozgóképről szóló törvény alapján,
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hatósági szerződés jóváhagyása során hivatkozik a
mentesség okára,
c) jóváhagyja a kormányhivatal és a kérelmező között
kötendő hatósági szerződést.
12. A 178/2012 (X.15.) Ök. sz. határozat 1.5. pontja alapján a
közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó (nemzeti
értékhatárok alatti) beszerzési eljárások előkészítése, irányítása és
a döntés, valamint azon beszerzésekről való döntés, melyek a Kbt.
értelmében kivételnek minősülnek (Kbt. 9. §, 120. §) a polgármester
feladata.
13.

Az iskola orvosi és a bölcsőde orvosi feladat-ellátási szerződések
aláírása Nádudvar Város Önkormányzata nevében.

14.

A 80. életévüket betöltött egyedülálló és egyedülélő személyek
esetében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 12. § (6) bekezdése
alapján a díjmentességről szóló döntés meghozatala.

15.

A polgármester látja el Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének állandó képviseletét a Hajdú-Bihari Önkormányzatok
Vízmű Zrt. Közgyűlésében.

16.

Az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére
vonatkozó rendelkezésekről szóló 6/2014. (II.28.) önkormányzati
rendelet 3. § (6) bekezdése alapján dönt az átcsoportosítási
kérelemről.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

Beke Imre polgármester, zárt ülést rendelt el.
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tovább a testületi ülés.
8./Különfélék:
1./
Boros Lajosné alpolgármester, tájékoztatta a képviselő-testület tagjait,
hogy az idei március 15-e vasárnapra esik. A fáklyás felvonulást
március 13-ára, péntekre javasolja tervezni. Azért ezt az időpontot
választották, mert a gyereknek lesz ünnepi műsor, és igy egyszerűbb
lenne megtartani. Egyben megkérte Ludman Lajos ügyvezető urat, hogy
a Katolikus temetőt és a sírok környékét erre az alkalomra tegyék
rendbe, és tűz eloltó vizet is kér.
A március 15-ei ünnepség 10 órakor istentisztelettel kezdődik, majd 11
órakor a művelődési házban folytatódik. Köszöntővel, majd a 7.
évfolyam tanulóinak műsorával, ezt követően pedig a városi dijak
átadásával. A műsort koszorúzás követi, majd állófogadással zárják az
ünnepséget.

Az állófogadásról még egyezetni szükséges.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a fent említett március 15ei programot fogadják el.
A képviselő-testület az alpolgármester asszony által tett március 15-ei
ünnepségre tett javaslatát és a fáklyás felvonulás időpontját 8 igen
szavazattal elfogadta, és tudomásul vette.
2./
Tárgy: Pályázat benyújtása Nádudvar Város Önkormányzata által az
Európa a Polgárokért Programra, amely testvérvárosok polgárainak
találkozóit támogatja
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város
Önkormányzata által az Európa a Polgárokért Programra, amely
testvérvárosok polgárainak találkozóit támogatja, irásos anyaga a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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idegenforgalmi bizottság megtárgyalta a Nádudvar Város
Önkormányzata által az Európa a Polgárokért Programra, amely
testvérvárosok polgárainak találkozóit támogatja cimü előterjesztést, és
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy
a Nádudvar Város Önkormányzata által az Európa a Polgárokért
Programra, amely testvérvárosok polgárainak találkozóit támogatja cimü
előterjesztést az alábbi határozati javaslattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a pályázat
benyújtását Nádudvar Város Önkormányzata által az Európa a
Polgárokért Programra, amely testvérvárosok polgárainak találkozóit
támogatja
Felkéri Beke Imre polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2015. március 1.
Felelős:
Beke Imre polgármester

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület az Európa a Polgárokért Programra, amely
testvérvárosok polgárainak találkozóit támogatja című előterjesztésről
szóló határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.
(II.26.) Ök. sz. határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a pályázat
benyújtását Nádudvar Város Önkormányzata által az Európa a
Polgárokért Programra, amely testvérvárosok polgárainak találkozóit
támogatja
Felkéri Beke Imre polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2015. március 1.
Felelős:
Beke Imre polgármester
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Tárgy: A Napfény Óvoda és Bölcsőde általános felvételi időpontjának
meghatározása
Előterjesztő:
Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Napfény Óvoda és
Bölcsőde általános felvételi időpontjának meghatározására, melynek
irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Boros Lajosné alpolgármester, az oktatási, kulturális, sport és
idegenforgalmi bizottság megtárgyalta a Napfény Óvoda és Bölcsőde
általános felvételi időpontjának meghatározásáról szóló előterjesztést, és
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal a módosítással, hogy
a lakosság közlése a felvételi időpontról 2015. március 12. legyen.
Beke Imre polgármester , javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy
a Napfény Óvoda és Bölcsőde általános felvételi időpontjának
meghatározásáról szóló előterjesztést az elhangzott módosítással együtt
az alábbi határozati javaslattal fogadják el:

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az általa fenntartott
Napfény Óvoda és Bölcsőde tekintetében a 2015/2016. nevelési évre az
óvodába történő általános felvételi időpontokat az alábbiak szerint
határozza meg:
2015. április 20. napjától 2015. április 24. napjáig, 08.00 órától 17.00
óráig
A Képviselő-testület az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás
rendjét a 2015/2016. nevelési év általános felvételi időszakára a
határozat melléklete szerinti tartalommal határozza meg.
A Képviselő-testület felkéri a Vincze András jegyzőt az óvodára
vonatkozó általános felvételi idejéről szóló fenntartói közlemény
közzétételére.
A Képviselő-testület felkéri Vincze András jegyzőt, hogy a beiratkozás
időpontjáról írásban értesítse a Napfény Óvoda és Bölcsőde
óvodavezetőjét.
Határidő:
Felelős:

2015. március 12. (a felvételi időpont lakossági közlésére)
2015. március 2. (a felvételi időpontnak az óvodavezetővel
való közlésére)
Vincze András jegyző
Mészárosné Sárközi Erika óvodavezető
- 120 Melléklet a

/2015. (

) Ök. sz. határozathoz

Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendje
(megállapította Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az ../2015. (…..) Ök. sz. határozatával)
1. Az óvodai jelentkezéshez a „JELENTKEZÉSI LAP az óvodába a
2015/2016. nevelési évre” című nyomtatványt szükséges kitölteni,
amelyet az óvodában lehet beszerezni. A kitöltött jelentkezési lapot az
intézményben kell leadni 2015. március 15. napjáig.
2. A gyermekek felvételéről, átvételéről az óvoda vezetője dönt, az
indítható csoportok számának ismeretében.
3. Az óvoda vezetője – legkésőbb 2015. április 30. napjáig – dönt az
óvodához eljuttatott felvételi kérelmekről, s döntéséről írásban értesíti a
szülőt. (Nkt. 49. § (2) bekezdés, 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. §
(4) bekezdés) A felvételről szóló értesítést, vagy az elutasításról szóló
határozatot az óvoda vezetője megküldi a szülő részére.
4. A beiratkozás időpontja: 2015. április 20. napjától – 2015. április 24.
napjáig, 08.00 órától 17.00 óráig.
5. A beiratkozáshoz a szülő vigye magával a gyermek nevére kiállított

személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt
(lakcímkártya), a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági
igazolványát (lakcímkártya), továbbá a gyermek TAJ kártyáját, a
kötelező védőoltásokat tanúsító orvosi igazolást, vagy az oltási kiskönyv
erre vonatkozó másolatát.
6. Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az óvoda vezetője
által hozott döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a
tudomására jutástól számított tizenöt napon belül eljárást indíthat. Az
eljárást megindító kérelmet Nádudvar Város jegyzőjének címezve, de az
óvoda címére kell egy példányban írásban benyújtani.
Az óvoda vezetője a kérelmet annak beérkezésétől számított 3 napon
belül továbbítja a jegyző részére. A benyújtott kérelem tárgyában a
jegyző az Nkt. 37. § (3) bekezdése és a 38. § (1) bekezdése alapján hoz
döntést. A szülő az Nkt. 38. § (4) bekezdése alapján jogszabálysértésre
hivatkozással a jegyző döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti a
közléstől számított harminc napon belül.
Nádudvar, 2015. február
Beke Imre sk.
polgármester
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Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület Napfény Óvoda és Bölcsőde általános felvételi
időpontjának meghatározásáról szóló
határozati javaslatot 8 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015.
(II. 26.) Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az általa fenntartott
Napfény Óvoda és Bölcsőde tekintetében a 2015/2016. nevelési évre az
óvodába történő általános felvételi időpontokat az alábbiak szerint
határozza meg:
2015. április 20. napjától 2015. április 24. napjáig, 08.00 órától 17.00

óráig
A Képviselő-testület az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás
rendjét a 2015/2016. nevelési év általános felvételi időszakára a
határozat melléklete szerinti tartalommal határozza meg.
A Képviselő-testület felkéri a Vincze András jegyzőt az óvodára
vonatkozó általános felvételi idejéről szóló fenntartói közlemény
közzétételére.
A Képviselő-testület felkéri Vincze András jegyzőt, hogy a beiratkozás
időpontjáról írásban értesítse a Napfény Óvoda és Bölcsőde
óvodavezetőjét.
Határidő:

2015. március 12. (a felvételi időpont lakossági közlésére)
2015. március 2. (a felvételi időpontnak az óvodavezetővel
való közlésére)

Felelős:

Vincze András jegyző
Mészárosné Sárközi Erika óvodavezető
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Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendje
(megállapította Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 21/2015. (II.26.) Ök. sz. határozatával)
1. Az óvodai jelentkezéshez a „JELENTKEZÉSI LAP az óvodába a
2015/2016. nevelési évre” című nyomtatványt szükséges kitölteni,
amelyet az óvodában lehet beszerezni. A kitöltött jelentkezési lapot az
intézményben kell leadni 2015. március 15. napjáig.
2. A gyermekek felvételéről, átvételéről az óvoda vezetője dönt, az
indítható csoportok számának ismeretében.
3. Az óvoda vezetője – legkésőbb 2015. április 30. napjáig – dönt az
óvodához eljuttatott felvételi kérelmekről, s döntéséről írásban értesíti a
szülőt. (Nkt. 49. § (2) bekezdés, 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. §
(4) bekezdés) A felvételről szóló értesítést, vagy az elutasításról szóló
határozatot az óvoda vezetője megküldi a szülő részére.

4. A beiratkozás időpontja: 2015. április 20. napjától – 2015. április 24.
napjáig, 08.00 órától 17.00 óráig.
5. A beiratkozáshoz a szülő vigye magával a gyermek nevére kiállított
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt
(lakcímkártya), a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági
igazolványát (lakcímkártya), továbbá a gyermek TAJ kártyáját, a
kötelező védőoltásokat tanúsító orvosi igazolást, vagy az oltási kiskönyv
erre vonatkozó másolatát.
6. Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az óvoda vezetője
által hozott döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a
tudomására jutástól számított tizenöt napon belül eljárást indíthat. Az
eljárást megindító kérelmet Nádudvar Város jegyzőjének címezve, de az
óvoda címére kell egy példányban írásban benyújtani.
Az óvoda vezetője a kérelmet annak beérkezésétől számított 3 napon
belül továbbítja a jegyző részére. A benyújtott kérelem tárgyában a
jegyző az Nkt. 37. § (3) bekezdése és a 38. § (1) bekezdése alapján hoz
döntést. A szülő az Nkt. 38. § (4) bekezdése alapján jogszabálysértésre
hivatkozással a jegyző döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti a
közléstől számított harminc napon belül.
Nádudvar, 2015. február
Beke Imre sk.
polgármester
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Tárgy: Önerő biztosítása a „Napelemes rendszer telepítése Nádudvar
településen” című pályázat megvalósítása érdekében
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett Önerő biztosítása a
„Napelemes rendszer telepítése Nádudvar településen” című pályázat
megvalósítása érdekében, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Csendes Ferenc pénzügyi bizottság elnöke, a bizottság megtárgyalta az
Önerő biztosítása a „Napelemes rendszer telepítése Nádudvar
településen” című pályázat megvalósításáról szóló előterjesztést , és
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy

Önerő biztosítása a „Napelemes rendszer telepítése Nádudvar
településen” című pályázat megvalósításáról szóló előterjesztést az
alábbi határozati javaslattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Napelemes
rendszer telepítése Nádudvar településen” (KEOP-4.10.0/N/14-20140083) nyertes pályázat megvalósítása érdekében 5.589.700,- Ft, azaz
Ötmillió-ötszáznyolcvankilencezer-hétszáz forint önerőt biztosít a 2015.
évi költségvetésében.
Határidő:
Felelős:

2015. augusztus 31.
Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület Önerő biztosítása a „Napelemes rendszer telepítése
Nádudvar településen” című pályázat megvalósításáról szóló
előterjesztésről szóló határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
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(II.26. Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Napelemes
rendszer telepítése Nádudvar településen” (KEOP-4.10.0/N/14-20140083) nyertes pályázat megvalósítása érdekében 5.589.700,- Ft, azaz
Ötmillió-ötszáznyolcvankilencezer-hétszáz forint önerőt biztosít a 2015.
évi költségvetésében.
Határidő: 2015. augusztus 31.
Felelős:
Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető
5./

Tárgy: Székhely használati igazolás kiadása a Nádudvari Sport
Egyesület részére
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett Székhely használati
igazolás kiadása a Nádudvari Sport Egyesület részére, melynek irásos
anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a Székhely használati
igazolás kiadása a Nádudvari Sport Egyesület részére előterjesztést az
alábbi határozattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött
hozzájárul ahhoz, hogy a Nádudvari Sport Egyesület az Önkormányzat
tulajdonában levő nádudvari 423 hrsz-ú a valóságban 4181 Nádudvar,
Fő utca 119. szám alatt található ingatlant térítésmentesen szívességi
használat jogcímén székhelyként használja. A székhelyhasználathoz
történő hozzájárulás határozatlan időre visszavonásig érvényes.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a székhelyhasználat
jogcímét igazoló a határozat mellékletét képező nyilatkozat írja alá és 4
példányt küldjön az Egyesület elnöke Szkupi Tibor részére.
Határidő: 2015. március 2.
Felelős:
Beke Imre polgármester
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Székhelyhasználathoz hozzájáruló nyilatkozat
Alulírott Beke Imre polgármester mint a tulajdonos – továbbiakban:
Tulajdonos - Nádudvar Város Önkormányzat (4181 Nádudvar, Fő u. 119.
sz.) képviselője
hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy
hogy a Nádudvari Sportegyesület az Önkormányzat 4181 Nádudvar,
Fő út 119. (423 hrsz.) alatti ingatlanában székhelyet létesítsen, az
ingatlant központi ügyviteli helyeként használja és székhelyeként
hivatalos irataiban megjelölje.
Az Egyesület az ingatlant szívességi használat jogcímén határozatlan
ideig használja.

Nádudvar, 2015. február
Nádudvar Város Önkormányzata
____________________________
tulajdonos
képv.: Beke Imre
polgármester
Előttünk, mint tanúk előtt:
Név: ___________________________ Lakcím: __________________________
Név: ___________________________ Lakcím: __________________________

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület Székhely használati igazolás kiadása a Nádudvari
Sport Egyesület részére előterjesztésről szóló határozati javaslatot 8 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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(II.26.) önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött
hozzájárul ahhoz, hogy a Nádudvari Sport Egyesület az Önkormányzat
tulajdonában levő nádudvari 423 hrsz-ú a valóságban 4181 Nádudvar,
Fő utca 119. szám alatt található ingatlant térítésmentesen szívességi
használat jogcímén székhelyként használja. A székhelyhasználathoz
történő hozzájárulás határozatlan időre visszavonásig érvényes.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a székhelyhasználat
jogcímét igazoló a határozat mellékletét képező nyilatkozat írja alá és 4
példányt küldjön az Egyesület elnöke Szkupi Tibor részére.
Határidő: 2015. március 2.
Felelős:
Beke Imre polgármester

Melléklet a
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Székhelyhasználathoz hozzájáruló nyilatkozat
Alulírott Beke Imre polgármester mint a tulajdonos – továbbiakban:
Tulajdonos - Nádudvar Város Önkormányzat (4181 Nádudvar, Fő u. 119.
sz.) képviselője
hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy
hogy a Nádudvari Sportegyesület az Önkormányzat 4181 Nádudvar,
Fő út 119. (423 hrsz.) alatti ingatlanában székhelyet létesítsen, az
ingatlant központi ügyviteli helyeként használja és székhelyeként
hivatalos irataiban megjelölje.
Az Egyesület az ingatlant szívességi használat jogcímén határozatlan
ideig használja.
Nádudvar, 2015. február
Nádudvar Város Önkormányzata
____________________________
tulajdonos
képv.: Beke Imre
polgármester
Előttünk, mint tanúk előtt:
Név: ___________________________ Lakcím: __________________________
Név: ___________________________ Lakcím: __________________________
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Tárgy: A Napfény Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartása
Előterjesztő:
Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Napfény Óvoda és
Bölcsőde nyári zárva tartására, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Boros Lajosné alpolgármester, a bizottság megtárgyalta a Napfény
Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásáról szóló előterjesztést, és
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy
a Napfény Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásáról szóló előterjesztést
az alábbi határozati javaslattal fogadják el:

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az általa fenntartott
Napfény Óvoda és Bölcsődében a nyári zárva tartást az alábbiak szerint
határozza meg:
Napfény Óvoda elnevezésű telephelyen
augusztus 01.- augusztus 31.
Bölcsőde intézményegységben
július 20.- augusztus 07.
Vadvirág Óvoda elnevezésű telephelyen
július 01.- július 31.
Százszorszép Óvoda elnevezésű telephelyen
július 01.- július 31.
A Testület felkéri a Vincze András jegyzőt, hogy az óvoda nyári zárva
tartásáról a szülőket tájékoztassa a határozatban foglalt időpontok
tekintetében.
Határidő: 2015. március 4.
Felelős:
Vincze András jegyző
Mészárosné Sárközi Erika óvodavezető
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a Napfény Óvoda és Bölcsőde nyári zárva
tartásáról szóló előterjesztésről készült határozati javaslatot 8 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

- 128 Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015.
(II.26.) Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az általa fenntartott
Napfény Óvoda és Bölcsődében a nyári zárva tartást az alábbiak szerint
határozza meg:
Napfény Óvoda elnevezésű telephelyen
augusztus 01.- augusztus 31.
Bölcsőde intézményegységben
július 20.- augusztus 07.
Vadvirág Óvoda elnevezésű telephelyen
július 01.- július 31.
Százszorszép Óvoda elnevezésű telephelyen
július 01.- július 31.
A Testület felkéri a Vincze András jegyzőt, hogy az óvoda nyári zárva
tartásáról a szülőket tájékoztassa a határozatban foglalt időpontok
tekintetében.

Határidő: 2015. március 4.
Felelős:
Vincze András jegyző
Mészárosné Sárközi Erika óvodavezető
7./
Tárgy: Előterjesztés a Polgármester szabadságának ütemezéséről
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a polgármester
szabadságának ütemezésére, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Dr. Danka József ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke, a
bizottság megtárgyalta a polgármester szabadságának ütemezéséről
készült előterjesztést, és elfogadásra javasolják a képviselő-testületnek.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a polgármester
szabadságának ütemezéséről készült előterjesztést az alábbi határozati
javaslattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Beke Imre
Polgármester 2015. évre vonatkozó 39 nap szabadságát az alábbi
ütemezés szerint elfogadja:
-

2015. április 2, 3, 7-10
2015. június 8-12
2015. július 20-24

= 6 nap
= 5 nap
= 5 nap
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2015. augusztus 3-7
2015. október 26-november 6
2015. december 21-31
Összesen:

= 5 nap
= 10 nap
= 8 nap
= 39 nap

Felkéri a testület a Jegyzőt, hogy a szabadság felhasználásával
kapcsolatos adminisztratív feladatokat a jogszabályoknak megfelelően
végeztesse el.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Beke Imre polgármester
Vincze András jegyző

Döntéshozatalban részvevő képviselők száma: 8 fő

A képviselő-testület polgármester szabadságának ütemezéséről készült
előterjesztésről szóló határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2015.
(II.26.) Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Beke Imre
Polgármester 2015. évre vonatkozó 39 nap szabadságát az alábbi
ütemezés szerint elfogadja:
-

2015. április 2, 3, 7-10
2015. június 8-12
2015. július 20-24
2015. augusztus 3-7
2015. október 26-november 6
2015. december 21-31
Összesen:

= 6 nap
= 5 nap
= 5 nap
= 5 nap
= 10 nap
= 8 nap
= 39 nap

Felkéri a testület a Jegyzőt, hogy a szabadság felhasználásával
kapcsolatos adminisztratív feladatokat a jogszabályoknak megfelelően
végeztesse el.
Határidő:
Felelős:

Folyamatos
Beke Imre polgármester
Vincze András jegyző
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Beke Imre polgármester, mivel több napirend és hozzászólás nem volt
az ülést 17,15 órakor berekesztette.

Kmft.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

Dr. Danka József
Korcsmáros Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítők

