JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2015. március 26-án du. 14 órakor a Nádudvari
Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének ülésének alkalmából.
Jelen vannak: Beke Imre polgármester
Boros Lajosné,
Czibere Lajos,
Csendes Ferenc,
Dr.Danka József,
Kalmár Erzsébet,
Korcsmáros Sándor,
Ludmanné Papp Ilona,
Réz Szilárd képviselők
Vincze András jegyző,
Dr.Sós Csaba aljegyző,
Kovács Lászlóné irodavezető,
Polgár Csaba
Bökönyi-Fórián Éva Anett Munkaügyi Központ vezetője,
Kálainé Duró Anna
Dr. Jancsó Zoltán Orvosügyelet Kht. Igazgató,
Ludman Lajos TVG-Nonprofit Kft. ügyvezető,
Tóthné Budaházi Judit ÁMK. Igazgató,
Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,
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 Korcsmáros Sándor és Réz
Szilárd képviselőkre, melyet a testület 8 igen szavazattal elfogadott.
Beke Imre polgármester, a Városfejlesztési , Környezetvédelmi Bizottság
külső tagjától , Polgár Csabától , kivette az esküt. Az esküokmány aláírásra
került, mely a jegyzőkönyv irásos mellékletét képezi.
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Ezt követően előterjesztést tett a meghívóban közölt napirendi pontokra, 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 a Munkaügyi Központ munkaerő piac és munkanélküliség
2014. évi helyzetéről szóló tájékoztatóra.
Előterjesztő: Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási
Hivatala Munkaügyi Központ Kirendeltség vezetője
2./ Beszámoló az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft. (központi orvosi ügyelet) 2014. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: ügyvezető igazgató
3./ A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számának meghatározásáról szóló 21/2014. (X.1.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
4./Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról
szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
5./ Nádudvar Város Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének
megvitatása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
6./ Az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2015. évi
munkatervének megvitatása
7./ Különfélék
Dr. Danka József képviselő megérkezett az ülésterembe , igy a jelenlévő
képviselők száma 9 fő.
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1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Előterjesztés a Munkaügyi Központ
munkaerő piac és
munkanélküliség 2014. évi helyzetéről szóló tájékoztatóra.
Előterjesztő: Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási
Hivatala Munkaügyi Központ Kirendeltség vezetője
Beke Imre polgármester, előterjesztetést tett a Munkaügyi Központ
munkaerő piac és munkanélküliség 2014. évi helyzetéről szóló tájékoztatóra,
melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A polgármester megkérdezte a Munkaügyi Központ Vezetőjét, hogy kivánja e
kiegészíteni a tájékoztatóját.
Bökönyi Fórián Éva Anett a Munkaügyi Központ Vezetője, három friss
információval kívánja kiegészíteni a tájékoztatót.
1./
Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. az „Azonnal
cselekszünk” elnevezésű támogatási programja keretében pályázatot hirdet
Munkahelymegőrző támogatásra – az átmeneti nehézséggel küzdő
vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében.
A program alapvető célja a munkaerő folyamatos foglalkoztatásának
biztosítása, a csoportos létszámcsökkentésben érintett munkavállalók
foglalkoztatásának támogatásával.
2./
A kormány elindította a közfoglalkoztatási portált, mely a
kozfoglalkoztatas.kormanyh.hu honlapon megtalálható.
A honlap széleskörű információkat szolgáltat a közfoglalkoztatás rendszeréről,
beleértve annak létszámaira és költségeire vonatkozó adatait. Tájékoztatást
ad az aktuális és tervezett közfoglalkoztatási programokról, összegyűjti a
közfoglalkoztatással kapcsolatos híreket, eseményeket és kutatási
eredményeket, valamint a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos képzésekre,
szolgáltatásokra vonatkozó információkat. Mindezek mellett a portál felületet
biztosít a jó gyakorlatok bemutatására is. Erről az érintettek kiértesítése
megtörtént.
3./
A kormányhivatal honlapján még nem szerepel, de folyamatban vannak uj
tanfolyamok a közfoglalkoztatottak részére. A napokon belül meg fog jelenni
és lehet rá jelentkezni.
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bizottság elnöke, elmondta, hogy az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottsággal
tartottak együttes ülést.
Megállapítást nyert, hogy a Munkaügyi Központ tájékoztatója korrekt, sokrétű,
szemléletes. Minden téren figyelemmel kíséri a pályakezdőket, és számításba
veszi az 50 év fölöttieket is.
Külön köszöni, hogy mindenhol szerepeltetve van Nádudvarról szóló adat.
A közfoglalkoztatással kapcsolatban elmondta, hogy az iskolában pedagógiai
asszisztensként alkalmaztak dolgozókat, akik igen rátermettek voltak.
A probléma ott kezdődik, hogy nem tud tervezni az igazgató asszony egész
évre a dolgozókkal, mert 3 -6 hónap múlva megszűnik a megbízásuk. Nagyon
szeretnék, ha rendszeresség lenne, ha tovább lehetne őket foglalkoztatni. Ez
volt a bizottság kérése is.
Minden tekintetbe jó a közfoglalkoztatás, de az elmaradottságból a térséget
nem mozdítja ki. Külső segítség nélkül nem megy. Sok helyen dolgoznak , de
nem változik gyökeresen a gazdasági helyzet. A bizottság és ő maga nevében
megköszönte a tájékoztatót, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Kalmár Erzsébet egészségügyi, ifjúsági és szociális bizottság elnöke, a
bizottság megtárgyalta a Munkaügyi Központ által készített tájékoztatót.
Megállapították, hogy nagyon részletes és alapos anyagot tártak a képviselőtestület felé. Ő személy szerint nem gondolta, hogy ennyit változtak a dolgok,
mióta nyugdíjas lett. Meglepő adatot tartalmaz számára a tájékoztató 3.
oldalán szereplő táblázat, mely szerint 6053 fő regisztrált, és ebből
Nádudvaron csak 549 fő. Lakosságszámhoz viszonyítva 21 %. Ez azt
jeleneti, hogy itt Nádudvaron nem mernek az emberek vállalkozni. Keresni kell
a végső megoldást, hogy ez a létszám emelkedjen itt Nádudvaron.
Az 50 év felettiek 28 %-a álláskereső, magasnak ítéli meg. Meg kell teremteni
annak a lehetőségét, hogy ők is tudjanak dolgozni .
A tanfolyamok szervezésével kapcsolatban elmondta, hogy legtöbb korrekt és
megfelelő színvonalú volt, kivéve egyet a gyöngyösi központban a biopszia. A
jövőben jobban oda kell figyelni a tanfolyamok szervezésére.
A diákmunkát jónak ítéli meg.
Problémaként jelentkezik a közmunkaprogramban a hosszú távú 6-12
hónapos munkalehetőség. Ezt növelni kell, csak a hosszabbtávú
közmunkaprogramokkal lehet célt elérni.
Megköszönte a munkát, az értékes tájékoztatót, és elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek .
Csendes Ferenc pénzügyi bizottság elnöke , a közfoglalkoztatással
kapcsolatban elmondta, hogy a vállalkozásoknak, vagy vállalkozóknak
ajánlott álláshelyekre nincs jelentkezés. Nincs szakmunkásképzés. Erre
lenne nagy szükség.

-5Elsősorban élelmiszer szakmunkás, állattenyésztő szakmunkás. Ezeket a
munkaerőket a környező településekről hozzák, mert itt nincs, sőt nem is
akarnak ezen a területen elhelyezkedni. A tájékoztatót színvonalasnak ,
tartalmasnak tartja, elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Beke Imre polgármester, miért kevesebb a vállalkozás Nádudvaron? Azért,
mert megmaradtak a nagy gazdasági cégek.
Czibere Lajos képviselő, ugy gondolja, hogy ezek a nádudvari nagy cégek
foglalkoztatnak annyi embert, mintha több vállalkozás lenne.
Bökönyi – Fórián Éva Anett a Munkaügyi Központ vezetője, régóta dolgozik
ebben a szakmában, Hajdúszoboszlón 11 éve. Sok változás történt és
történik, változnak a jogszabályok.
Ezt a mechanizmust a Belügyminisztérium magához vette, ott osztják be a
lehetőségeket, itt helyben , mint munkaügyi központ nem szólhatnak bele.
Lehet , hogy később lesz változtatás.
Az ötven éven felüliek arányával kapcsolatban elmondta, hogy külön
célcsoport, kiemelt figyelemmel kísérik. A TÁMOP 112. program egyik
célcsoportja kifejezett 50 év fölötti nőkre vonatkozik.
Szakmunkásképzéssel kapcsolatban kérte, hogy jelezzék felé, hogy milyen
jellegű képzésre van szükség itt Nádudvaron, és ő ezt közvetíti tovább, hogy
vegyék bele ezeket a képzéseket. Most van kiírva pályázat, de a
következőkben lehet róla szó.
Beke Imre polgármester, minden reggel jön valaki, hogy munkalehetőséget
keres, a közmunkaprogramba szeretne bekerülni. Látszik, hogy akarnak
dolgozni az emberek. Itt többet keresnek, több a fizetésük, és még a gyermek
is büszke a szülőre, mert látja, hogy dolgoznak, vagy éppen tanulnak. Ez egy
jó dolog. Megköszöni a Munkaügyi Központ vezetőjének az eddigi segítséget,
és természetesen a továbbiakat is.
Kérte a képviselő-testület tagjainak, hogy a Munkaügyi Központ munkaerő
piac és munkanélküliség 2014. évi helyzetéről szóló tájékoztatót az elhangzott
kiegészítésekkel együtt fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a Munkaügyi Központ munkaerő és munkanélküliség
2014. évi helyzetéről szóló tájékoztatót a kiegészítésekkel együtt 9 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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(III.26.) önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Munkaügyi Központ munkaerő és munkanélküliség 2014. évi
helyzetéről szóló tájékoztatót a kiegészítésekkel együtt elfogadta, egyben
megköszönte a Munkaügyi Központ Vezetőjének az eddigi segítséget, melyre
a továbbiakban is számit.
Felkérte a képviselő-testület a polgármestert, hogy a Nádudvaron indítandó
szakmunkásképzéssel kapcsolatban írásban keresse meg a Munkaügyi
Központ vezetőjét és kérje a tanfolyamok megvalósításának lehetőségét,
az 50 év felettiek foglalkoztatására nagyobb lehetőség biztosítását, illetve a
hosszútávú közmunkaprogramok fejlesztését, támogatását is.
Határidő: 2015. április 26
Felelős: Beke Imre polgármester
Réz Szilárd alpolgármester elhagyta az üléstermet, igy a jelenlévő képviselők
száma: 8 fő
2./ napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Beszámoló az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft. (központi orvosi ügyelet) 2014. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: ügyvezető igazgató
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett az Orvosi Ügyelet Egészségügyi
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (központi orvosi ügyelet) 2014. évi
tevékenységéről szóló beszámolóra, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Megkérdezte dr. Jancsó Zoltán ügyvezető igazgatót, hogy kívánja –e
kiegészíteni a beszámolót?
Dr Jancsó Zoltán ügyvezető igazgató, köszöntötte a képviselőket, a
megjelenteket. Nem kívánja kiegészíteni a beszámolót.
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bizottság megtárgyalta Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft. (központi orvosi ügyelet) 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámolót, melyhez gratulál. Igen nagy terjedelmű területet ölelnek át, de
nem tudott arról, hogy Tatabányán van a központjuk.
Dr. Jancsó Zoltán
ügyvezető igazgató,
beszámolóban, mert Debrecenben van a központ

valószínű elírás történt a

Kalmár Erzsébet egészségügyi, ifjúsági és szociális bizottság
elnöke,
továbbfolytatva a hozzászólását elmondta, hogy a bizottság megállapította,
nagyon kevés adat van Nádudvarról.
Akik már egyből a mentőt hívják, ki lehet –e mutatni, hogy hány fő. Érdekes
lehet hétközben és hétvégén a betegforgalom.
Problémás eset van e? Érti itt pl. volt e rendőri intézkedés?
A háziorvosoknál melyik körzetből jelenik meg több beteg?
Az orvosok helyettesítése hogyan zajlik?
Nádudvar Városi Önkormányzat mindig ugy állt hozzá, hogy a nap 24
órájában legyen orvosi jelenlét. Erre pénzforrást áldozott is, igy tudni
szeretné, hogy az önkormányzat által adott pénzt milyen arányban, és hova
költik?
A bizottság a fenti kérdésekkel együtt elfogadásra javasolja a beszámolót a
képviselő-testületnek.
Ludmanné Papp Ilona oktatási, kulturális, sport és idegenforgalmi bizottság
elnöke, az ügyrendi, igazgatási , jogi bizottsággal együttes ülésen tárgyalták
meg az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
(központi orvosi ügyelet) 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Elmondta, hogy a költségvetés tervezésekor hitet tett a képviselő-testület
arra, hogy ne legyen Nádudvar orvos nélkül, áldozott is rá. Bár a
polgármester Úr meg akarta győzni a testületet a közös ügyeletről, de ezt nem
vállalták.
Kritikaként elmondta, az a baj, ha letelik az ügyelet, senki nem látja el a
beteget. Vagyis 7 órától 8 óráig nincs orvos. Konkrét eset is megtörtént
miszerint 7,15 órakor az ügyeletes már nem vállalta el a beteget, mert menni
kellett neki vissza Debrecenbe, ahhoz 8 órára beérkezzen a munkahelyére.
Ekkor még a háziorvos nem rendel, tehát ebben az intervallumban ellátatlan a
beteg.
Kérte a bizottság , ha a képviselő-testület áldozott arra, hogy Nádudvar
lakossága ne legyen orvosi ellátás nélkül, akkor kéri, hogy az orvosügyelet is
tegyen meg mindent ennek érdekében.
Neki pozitív tapasztalata van. Idős, beteg szülei vannak, akikhez mindig
időben ott volt az orvosügyelet.
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Réz Szilárd alpolgármester visszaérkezett az ülésterembe, igy a jelenlévő
képviselők száma: 9 fő
Beke Imre polgármester, neki is pozitív tapasztalata van az ügyelettel
kapcsolatban, hisz 90 éves édesanyját késő este 9 órakor gondosan ápolták,
segítették , ellátták.
Dr. Jancsó Zoltán ügyvezető igazgató, a felvetett kérdésekre az
alábbiakban adta meg a választ:
Az önkormányzat által ügyeleti ellátásra nyújtott pénzösszegről szóló
kimutatást csatolni fogja a beszámolóhoz. Ez egy melléklete lesz.
Arra a kérésre, hogy melyik háziorvostól jön beteg, megpróbál statisztikai
adatot szolgáltatni. Úgy tudja, hogy rögzítik a programban, hogy melyik
betegnek ki a háziorvosa.
Hétköznap és hétvégre vonatkozó statisztikát is elkészíti, és elküldi,
A mentőszolgálatnál van adat a hívásokról, ennek is utána fog járni, hogy
2014. évben hány nádudvari volt, hány helyre mentek ki, de ez nem rajta
múlik, hogy kap –e adatot..
Azt, hogy 8 óráig milyen ellátás van, nem tudja, de ha valóban súlyos eset
volt és nem látta el az orvos , azt nem fogadja el.
Kérte, hogy a konkrét estről adjanak tájékoztatást, és utána fog járni az
ügynek.
Azt viszont tudomásul kell venni, hogy a kollégái Debrecenből járnak ki, és
vissza kell menniük a munkahelyre, ezért van a közös diszpécser szolgálat, és
ha nincs orvos, akkor megy a mentőszolgálat.
Beke Imre polgármester,
megkérdezte, hogy az ügyeletet ellátó orvosok
szeretnek –e Nádudvaron ügyeletet teljesíteni?
Dr. Jancsó Zoltán ügyvezető igazgató, szeretnek itt ügyelni a kollégái.
Szeretik a nádudvari embereket, mert kulturáltan tudnak viselkednek. Nem
mindenhol vannak kulturált emberek, itt lehet kommunikálni. A másik dolog,
hogy nem túlterhelt az ügyelet. Rendkívüli események, mint pl. rendőri
beavatkozásokról nem tud, de utána fog járni, ha van konkrét eset, azt is
megnézi és tájékoztatni fogja a testület tagjait.
Beke Imre polgármester, megköszönte a végzett munkát, a beszámolót, és a
szóbeli kiegészítést.
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Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (központi orvosi ügyelet) 2014. évi
tevékenységéről szóló beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel együtt fogadják
el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft. (központi orvosi ügyelet) 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámolót a kiegészítésekkel együtt 9 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2015.
(III.26.) önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
(központi orvosi ügyelet) 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót
a szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadta, egyben megköszönte áldozatos
munkájukat.
Kérte a polgármestert, hogy a testület döntéséről az orvosi ügyelet ügyvezető
igazgatóját értesítse ki.
Határidő: 2015. április 26.
Felelős: Beke Imre polgármester
Réz Szilárd alpolgármester elhagyta az üléstermet, igy a jelenlévő képviselők
létszáma 8 fő
3./Napirendi pont megtárgyalás:
Tárgy: A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számának meghatározásáról szóló 21/2014. (X.1.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a helyi népszavazás
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának

meghatározásáról szóló 21/2014. (X.1.) önkormányzati rendelet
módosítására, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
- 10 Réz Szilárd alpolgármester visszaérkezett az ülésterembe, igy a jelenlévő
képviselők létszáma 9 fő.
Dr. Danka József ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság elnöke, a bizottság
megtárgyalta a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számának meghatározásáról szóló 21/2014. (X.1.)
önkormányzati rendelet módosítását, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Czibere Lajos képviselő, a törvény a választópolgárok számának
meghatározását a lakosságszám 10-20 %-a között irja elő.
Vincze András jegyző, a képviselő-testület korábban 20 %-ban határozta meg
a jogszabálynak megfelelően a választópolgárok százalékát, most
számszakilag kell meghatározni, ez egy köztes szám , 1443 fő választópolgár
kezdeményezhet népszavazást a rendelet-tervezetbe javasoltak szerint. Ugy
gondolja, hogy ez kellő komolysággal bír. A törvény nem rendelkezik
minimum, vagy maximum választópolgár számról.
Kalmár Erzsébet képviselő, állandóan változik a lakosságszáma, ezért jobb
volt a százalékos meghatározás.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a helyi
népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának
meghatározásáról szóló 21/2014. (X.01.) önkormányzati rendelet módosítását
fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számának meghatározásáról szóló 21/2014. (X.01.)
önkormányzati rendelet módosítását 9 igen szavazattal elfogadta és azt
rendeletté nyilvánitotta a következők szerint:

- 11 Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete
8/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számának meghatározásáról szóló 21/2014. (X.1.)
önkormányzati rendelete módosításáról
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről,
valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §ában kapott felhatalmazás alapján a helyi népszavazás kezdeményezéséhez
szükséges választópolgárok számának meghatározásáról szóló 21/2014.
(X.1.) önkormányzati rendelete módosításáról következőket rendeli el:
1. §
Helyi népszavazást a település választópolgárai közül 1443 választópolgár
kezdeményezhet.
2. §
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését
követő napon hatályát veszti.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról
szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete módosítása
Előterjesztő:
Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város Önkormányzat
Képviselő-testületének a szociális ellátásokról, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 5/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelete módosítására, melynek írásos anyaga a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

- 12 Kalmár Erzsébet egészségügyi, ifjúsági és szociális bizottság elnöke, a
bizottság megtárgyalta a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete
módosításáról szóló előterjesztést.
Az előterjesztésben pontosítások és egyértelműbb megfogalmazást
tartalmazza az intézményi térítési díjak megállapítására vonatkozóan. Három
telephelyre vonatkozik. A tavalyi év alapján számolták ki a térítési díjakat,
elküldték a telephelyekre is. Bihardancsháza előzetesen egyetértett,
Tetétlenen magasabb összeg jön ki, és a polgármester asszony tájékoztatása
szerint ma tárgyalják meg, és ma adnak tájékoztatást a döntésről.
A bizottság elfogadja a rendelet módosítást a térítési díjra vonatkozóan, igy
Tetétlenen 433,-ft+Áfa lenne az ebéd , és várja Tetétlen döntéséről készült
határozatot.
Vincze András jegyző, kell egy ígérvénynek lenni Tetétlentől, hogy
elfogadják az intézményi térítési díjat, és erről szóló képviselő-testületi
döntést meg kell küldenie Nádudvarnak.
Beke Imre polgármester, szakemberek állították össze ezt az előterjesztést.
Czibere Lajos képviselő, megkérdezte, hogy ebből az emelésből mennyi
bevétele lesz egy év alatt az SZSZK-nak?
Kalmár Erzsébet bizottsági elnök, 1,9 % minimális összeget jelent az
SZSZK-nál. Változott a törvény 30 %-ig lehet terhelni az étkezőket. Nem
mindegy, hogy 50 ezer forintos nyugdíjas, vagy pedig 30 ezer forintos
járadékos fizet, mert az utóbbi 550,-ft alatt fizeti meg az étkeztetést.
Czibere Lajos képviselő, február 26-án fogadtuk el a költségvetést, melyben
az SZSZK 28 millió forintos támogatást kapott. Hogy érinti ez a változás, nem
készült erre becslés?
Kalmár Erzsébet képviselő, 1-2 millióval lesz több a bevétele, majd jövőre
tudja megmondani pontosan.
Beke Imre polgármester, majd a féléves beszámolónál már pontosan lehet
látni a számadatokat.

- 13 Javasolta a képviselő-testület tagjainak , hogy Nádudvar Város
Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 5/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelete módosítását fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
alapszolgáltatásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete
módosítását 9 igen szavazattal elfogadta és azt rendeletté nyilvánitotta a
következők szerint:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
alapszolgáltatásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete
módosításáról

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 szóló /2015. (II.27.) önkormányzati rendelete
(továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:
1. §

(1) A rendelet 7. § (6) bekezdés b) pontja a következő szövegrésszel egészül ki:

a kérelmező egyszemélyes háztartásban él, vagy gyermekét egyedülállóként
nevelő szülő, 4.000 forint.

- 14 (2) A rendelet 7. § (3) bekezdésében a lehet szövegrész helyébe a kell
szövegrész lép.

(3) A rendelet 12. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

g) az általa lakott ingatlan udvarán egy darab hulladékgyűjtő edény
elhelyezéséről és rendeltetésszerű használatáról, ürítésének biztosításáról és
a közszolgáltatás ellen értékének pénzügyi teljesítéséről.
(4) A rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A kérelmező a lakhatási támogatás tekintetében az (1) bekezdésben
foglaltak betartásáról, a jogosultság megállapításának kérelmezésekor,
köteles nyilatkozatban vállalni a feltételek betartását. A lakókörnyezet
rendezettségének ellenőrzése, helyszíni szemle keretében történik, melynek
lefolytatását, a kérelem beadását követő második hónap végéig el kell
végezni.
(5) A rendelet 12. § (5) bekezdése a következőkkel egészül ki:

Ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a jogosult lakókörnyezete
nem felel meg a feltételeknek a jegyző az elvégzendő tevékenységek
megjelölésével, legalább öt napos határidő tűzésével felszólítja a jogosultat a
hiányosságok felszámolására. A felszólításban foglaltak teljesítéséről a jegyző
ismételt helyszíni szemlén győződik meg.

(6) A rendelet 13. §-a a következőkkel egészül ki:

A párhuzamos ellátást Nádudvar Város Önkormányzata nem biztosítja,
kivételt képez a rendkívüli élethelyzetbe került személyeknek adott rendkívüli
települési támogatás.
(7) A rendelet 17. § (4) bekezdése helyébe e következő rendelkezés lép:

(4) Az intézményvezető 50 %-os térítési-díj kedvezményben részesítheti a
rászorulókat.

- 15 2. §

(1) A rendelet 2. § (4) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezésre kerül.

(2) A rendelet 7. § (7) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.

(3) A rendelet 12. § (6) bekezdéséből a jogosultsága nem kerül megállapításra,
illetve szövegrész hatályon kívül helyezésre kerül.

3. §
- 15 A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet mellékelte lép.
4. §
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon
hatályát veszti.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

Melléklet Nádudvar Város Önkormányzat
9/2015. (III.27.) önkormányzati rendeletéhez

Képviselő-testületének

A Nádudvari Mikrotérségi Szociális- és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó
Társulás Szociális Szolgáltató Központ intézményi térítési díjai:*
1.
2.

A szolgáltatás megnevezése
Bihardancsháza településen nappali ellátás

A szolgáltatás díja
0 Ft

3.

Bihardancsháza településen házi segítségnyújtás

0 Ft

4.

288 Ft

5.

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

866 Ft

8.
9.

étkeztetés

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

Beke Imre
polgármester

0 Ft

955 Ft
522 Ft
433 Ft
0 Ft
0 Ft

(ebéd)

433 Ft

Vincze András
jegyző
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Csendes Ferenc képviselő elhagyta az üléstermet, igy a jelenlévő képviselők
száma 8 fő

5./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve
elfogadása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város Önkormányzat
2015. évi közbeszerzési terve elfogadására, melynek irásos anyaga a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Korcsmáros Sándor városfejlesztési, környezetvédelmi bizottság elnöke,
a bizottság megtárgyalta a Nádudvar Város Önkormányzat 2015. évi
közbeszerzési tervet és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testületnek, hogy a Nádudvar
Város Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervét az alábbi határozati
javaslattal fogadják el:
A Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015.
évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős:

Beke Imre polgármester

- 18 Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervét 8 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének
(III.26.) Önkormányzati számu határozata:

35/2015.

A Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat
2015. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős:

Beke Imre polgármester

- 20 6./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Beszámoló az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár
2014. évi közművelődési tevékenységéről, 2015. évi terveiről

Beke Imre polgármester, előterjesztést tett az Ady Endre Művelődési Központ
és Városi Könyvtár 2014. évi közművelődési tevékenységéről, 2015. évi
terveiről szóló beszámolóra, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Tóthné Budaházi Judit ÁMK igazgatója, megköszönte az önkormányzat
2014. évi támogatását. Nagyon örül annak, hogy az intézmény látogatott volt,
ez pozitívum, hiszen a bevételt ebből növelték. Örül annak is, hogy 2014.
évben a vizesblokk is elkészült, melyet a TVG Kft.-nek megköszönt. Nagyon
modern és szép lett. A térítési díjjal kapcsolatban elcsitultak a hangulatok.
Ebben az évben is mindent meg fog tenni azért, hogy megfeleljenek az
elvárásoknak, a lakosságnak, az önkormányzatnak.
Ludmanné Papp Ilona oktatási, kulturális, sport és idegenforgalmi
bizottság elnöke, a bizottság megtárgyalta az Ady Endre Művelődési Központ
és Városi Könyvtár 2014. évi közművelődési tevékenységéről, 2015. évi
terveiről szóló beszámolóját. Megállapította a bizottság, hogy az intézmény
hozta a formáját, 15 millió forinttal gazdagodott, sőt még az épület is szépült.
Az igazgató asszony ráérzett arra , hogy mi jó Nádudvarnak, a nádudvari
embereknek. Színes programokkal várta az idelátogatókat.
Jó szemlélete van, jó magatartása van, igy kell. Elébe kell menni az emberek
igényeinek. Ebben az épületben 18 civilszervezet kap helyet, arról nem is
beszélve, hogy pályázatokat írnak, elektronikus könyvtárat üzemeltetnek. Öt
színházi előadást szerveztek, amely minden esetben teltházas előadás volt.
Sőt már a következő előadásra is elkeltek a jegyek. A három fő közmunkás
foglalkoztatásával egyetért. Jó programfüzet is, igényes, előremutató. Bár
egy kis probléma akadt a megtelt színházi előadás alkalmával , mert nem
üzemelt a büfé, de ugy gondolja, hogy az előadás kárpótolta az embereket. A
szerződést úgy kell megírni, hogy ilyen alkalmakkor legyen nyitva a büfé.
Alkalmas, előremutató népművelőnek tartja. A bizottság a beszámolót
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Danka József képviselő, megkérdezte, hogy van a nyitva tartása a
büfének, és mennyi a bevétele? Ő is fura dolognak tartja, hogy egy teltházas
színházi előadásnál nincs nyitva a büfé.

- 21 Tóthné Budaházi Judit ÁMK igazgató, az önkormányzat kötött szerződést
a Club Cafe-val, havi 100.000,- ft , plusz a rezsi.

Beke Imre polgármester, ő is volt ezen az előadáson, nagyon jó előadás volt.
Ugy gondolja, hogy nem feltétlenül a büféért mennek oda az emberek, hanem
a színházi előadásért. Jó kezekben van a művelődési ház, sok színes
programmal gazdagodhat Nádudvar lakossága.
Boros Lajosné alpolgármester, a bizottsági ülésen ő is jelen volt. Részletesen
megbeszélték a beszámolót. Amikor igazgatót váltott a testület jól tette, jó
döntést hozott. Nagyon jó kapcsolatot épített ki igazgatónő az
intézményekkel. Együtt jól tudnak dolgozni, jól tudják a kultúrát átadni az
embereknek. A szakmai kapcsolat is jó, sőt az igazgatónő nyitott a lakosság
felé is.
A művelődési háznak nagy a kihasználtsága, civilszervezetek itt kaptak
helyet.
Kér egy tájékoztatót a Nádudvari Hírekbe, hogy mennyivel támogatta az
önkormányzat a civileket.
21 millió forint megy át a művelődési háznak, és még plusz 11 millió forint, igy
összesen 32 millió forint. Ezt a lakossággal ismertetni kell. Kiemelte, hogy a
sakk szak az önkormányzat költségvetésében 600 eft-val lett támogatva,
emellett még plusz támogatást is kapnak.
Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a kistornaterem átadásra került,
igy a művelődési házat mentesíteni kell. Akik ott dolgoznak , kapják meg a
szabadnapot. Gratulál a szép és gazdag beszámolóhoz.
Tóthné Budaházi Judit ÁMK. igazgató, köszöni a dicséretet, bár a
kritikának is örül, hisz építő jellegű. Azt jónak tartja, ha minden esetben ki
van használva a ház.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy
az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2014. évi
közművelődési tevékenységéről, 2015. évi terveiről szóló beszámolót az
abban foglaltakkal együtt az alábbi határozati javaslattal fogadják el:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az
Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2014. évi közművelődési
tevékenységéről, 2015. évi terveiről szóló beszámolót elfogadta.

- 22 Köszönetét fejezi ki az igazgató asszonynak és az ott dolgozóknak a
színvonalas , eseménydús programokért.

Felkérte a polgármester, hogy a testület döntéséről az igazgató asszonyt
értesítse ki.
Határidő: 2015. április 26.
Felelős: Beke Imre polgármester.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő
A képviselő-testület Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2014.
évi közművelődési tevékenységéről, 2015. évi terveiről szóló beszámolót 8 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2015.
(III.26.) önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az
Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2014. évi közművelődési
tevékenységéről, 2015. évi terveiről szóló beszámolót elfogadta.
Köszönetét fejezi ki az igazgató asszonynak és az ott dolgozóknak a
színvonalas , eseménydús programokért.
Felkérte a polgármester, hogy a testület döntéséről az igazgató asszonyt
értesítse ki.
Határidő: 2015. április 26.
Felelős: Beke Imre polgármester.
7./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A KEOP 1.1.1/C/2013 számú pályázati kiírására benyújtott Nádudvar
(Hajdúszoboszló) és Kaba települések hulladékgazdálkodási rendszerének
fejlesztése eszközbeszerzésekkel című pályázat hiánypótlása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester

- 23 Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a KEOP 1.1.1/C/2013 számú
pályázati kiírására benyújtott Nádudvar (Hajdúszoboszló) és Kaba

települések hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése
eszközbeszerzésekkel című pályázat hiánypótlására, melynek írásos anyaga
a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Korcsmáros Sándor városfejlesztési, környezetvédelmi bizottság elnöke,
a bizottság megtárgyalta az eszközbeszerzésre vonatkozó előterjesztést.
Többször volt téma Nádudvar-Kaba-Hajduszoboszló közös pályázat
benyújtásra vonatkozóan. A beruházási elemek költsége 594.580.000,-ft,
a kiegészítő szolgáltatásokkal együtt mindösszesen 642.480.000,-ft + önerő.
Mivel Hajdúszoboszló lemond, azt ki kell huzni, Kabával ki kell egészíteni, és
egy megvalósíthatósági tanulmány is szükséges. .
A bizottság a határozati javaslatokat elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Beke Imre polgármester, az I.sz. határozati javaslatot ki kell egészíteni plusz
áfával, mivel csak nettó ár szerepel. Igy helyesen 24.982.029,- ft+Áfa lesz.
Kalmár Erzsébet képviselő, műszakilag csökkentett tartalmú a beruházás,
de ha Hajdúszoboszló nem társul, akkor mit keres a pályázatban?
Az üzemeltetési koncepciót elolvasta, és abban az szerepel, hogy Kaba nem
köteles idehozni a szemetet, még a megvalósíthatósági tanulmányt nem
ismeri, sőt még a hulladéklerakó telep állapotáról is kellene beszélni.
Ludman Lajos TVG Kft. ügyvezetője, át kell dolgozni a pályázatban a
változásokat, hogy Hajdúszoboszló nem lesz benne. A változásokat az első
kifizetési kérelemig kell elkészíteni, most a mi általunk javasolt változás lesz
benne.
Hajdúszoboszlót ki kell venni ebből. Az informatika Kabát érinti.
642.480.000,- ft a teljes bekerülési költség.
Az üzemeltetési koncepció 7. oldalán van leírva, hogy Kabának is kell egy
közszolgáltatói szerződést kötni, ebben még egyeztetni kell.
A depó üzemeltetése külön téma. A gyűjtést, szállítást, plusz a depót is
közszolgáltatóként Nádudvar látja el.
Kalmár Erzsébet képviselő, bele kell irni egy kizárólagosságot, hogy Kaba
ide fogja szállítani a szemetet.

- 24 Dr. Sós Csaba aljegyező, Kabának is rendeletben kell meghatározni a
hulladékgazdálkodással kapcsolatos dolgokat, ha Nádudvarhoz csatlakozik.

Kizárólagosságot nem tud igérni, mert egy közszolgáltató lesz. Egyeztetni
fognak, hogy közös cég lesz , vagy tulajdonrészt kap a Kft-ből.
Beke Imre polgármester, az előterjesztéshez 4 határozati javaslat tartozik, és
javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy külön – külön szavazzák meg.
I.sz. határozati javaslat:
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
I.sz. határozati javaslatot, mely az önerő biztosításáról szól, kiegészítve a +
Áfa-val az alábbi határozatban fogadják el.
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvar és Kaba
települések
hulladékgazdálkodási
rendszerének
fejlesztése
eszköz
beszerzésekkel című pályázat megvalósításához szükséges 24.982.029 Ft+
ÁFA önerőt a 2015. évi költségvetésében biztosítja.
Felkéri a Képviselő-testületet Beke Imre polgármestert, hogy az Önkormányzat
2015. évi költségvetésének soron következő módosítása során az önerő
biztosításának átvezetéséről gondoskodjon.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy döntéséről a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság – ot 1134 Budapest, Váci út
45., Központi postázó (postacím: 1437 Budapest, Pf. 328.) értesítse.
Határidő: 2015. március 27.
Felelős:
Beke Imre polgármester
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének
(III.26.) Önkormányzati számu határozata:

37/2015.

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvar és Kaba
települések
hulladékgazdálkodási
rendszerének
fejlesztése
eszköz
beszerzésekkel című pályázat megvalósításához szükséges 24.982.029 Ft +
ÁFA önerőt a 2015. évi költségvetésében biztosítja.
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Felkéri a Képviselő-testületet Beke Imre polgármestert, hogy az Önkormányzat
2015. évi költségvetésének soron következő módosítása során az önerő
biztosításának átvezetéséről gondoskodjon.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy döntéséről a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság – ot 1134 Budapest, Váci út
45., Központi postázó (postacím: 1437 Budapest, Pf. 328.) értesítse.
Határidő: 2015. március 27.
Felelős:
Beke Imre polgármester
II.sz. határozati javaslat:
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a II.sz.
határozati javaslatot, mely a megfelelési nyilatkozatról szól, az alábbi
határozati javaslattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete akként nyilatkozik, hogy a
pályázathoz kapcsolódó üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott és
a megvalósíthatósági tanulmányban feltüntetett adatok, információk a
valóságban megfelelnek.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy döntéséről Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság – ot 1134 Budapest, Váci út
45.értesítse.
Határidő: 2015. március 27.
Felelős:
Beke Imre polgármester
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének
(III.26.) Önkormányzati számu határozata:

38/2015.

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete akként nyilatkozik, hogy a
pályázathoz kapcsolódó üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott és
a megvalósíthatósági tanulmányban feltüntetett adatok, információk a
valóságban megfelelnek.
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Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy döntéséről Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság – ot 1134 Budapest, Váci út
45.értesítse.
Határidő: 2015. március 27.
Felelős:
Beke Imre polgármester
III.sz. határozati javaslat:
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a
III.sz. határozati javaslatot, mely az üzemeltetési koncepcióra vonatkozik, az
alábbi határozati javaslattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy nyilatkozik, hogy a
megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott a pályázathoz kapcsolódó
üzemeltetési koncepciót ismeri és azt elfogadja.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy döntéséről Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság – ot 1134 Budapest, Váci út 45.
értesítse.
Határidő: 2015. március 27.
Felelős:
Beke Imre polgármester
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének
(III.26.) Önkormányzati számu határozata:

39/2015.

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy nyilatkozik, hogy a
megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott a pályázathoz kapcsolódó
üzemeltetési koncepciót ismeri és azt elfogadja.
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Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy döntéséről Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság – ot 1134 Budapest, Váci út 45.
értesítse.
Határidő: 2015. március 27.
Felelős:
Beke Imre polgármester
IV. határozati javaslat:
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a III.sz
határozati javaslatot, mely a konzorciumi szerződés aláírására vonatkozik, az
alábbi határozati javaslattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy nyilatkozik, hogy a
megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott a pályázathoz kapcsolódó
üzemeltetési koncepciót ismeri és azt elfogadja.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy döntéséről Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság – ot 1134 Budapest, Váci út 45.
értesítse.
Határidő: 2015. március 27.
Felelős:
Beke Imre polgármester
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének
(III.26.) Önkormányzati számu határozata:

40/2015.

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy nyilatkozik, hogy a
megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott a pályázathoz kapcsolódó
üzemeltetési koncepciót ismeri és azt elfogadja.
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Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy döntéséről Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság – ot 1134 Budapest, Váci út 45.
értesítse.
Határidő: 2015. március 27.
Felelős:
Beke Imre polgármester
8./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Nádudvari Roma Nemzetiségi
önerejének fedezete.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester

Önkormányzat

közfoglalkoztatás

Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a: Nádudvari Roma Nemzetiségi
Önkormányzat közfoglalkoztatás önerejének fedezetére, melynek írásos
anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a Nádudvari Roma
Nemzetiségi Önkormányzat közfoglalkoztatás önerejének fedezetéről szóló
előterjesztést az alábbi határozati javaslattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelettel elfogadott 2015. évi költségvetés tartalékalapja
terhére támogatást nyújt a Nádudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat
részére 284.464.- Ft összegben, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Hajdúszoboszlói Járási Hivatalának Járási Munkaügyi Kirendeltségével
megkötött HB-08M/01/4758-2/2015.sz. Hatósági szerződés alapján 5 fő
álláskereső közfoglalkoztatásához.
Az összeg felhasználásáról a támogatott a program befejezését követő 60
napon belül – 2015. augusztus 30-ig
köteles elszámolni az
önkormányzat felé, a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és Pénzügyi
Irodájához.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási
szerződést aláírja, és az aláírást követően az összeget átutalja a Nádudvari
Roma Nemzetiségi Önkormányzat bankszámlájára.
Határidő: azonnal
Felelős: Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

- 29 -

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő
A képviselő-testület a Nádudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat
közfoglalkoztatás önerejének fedezetéről határozati javaslatot 8 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat
(III.26. önkormányzati határozata:

Képviselő-testületének

41/2015.

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelettel elfogadott 2015. évi költségvetés tartalékalapja
terhére támogatást nyújt a Nádudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat
részére 284.464.- Ft összegben, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Hajdúszoboszlói Járási Hivatalának Járási Munkaügyi Kirendeltségével
megkötött HB-08M/01/4758-2/2015.sz. Hatósági szerződés alapján 5 fő
álláskereső közfoglalkoztatásához.
Az összeg felhasználásáról a támogatott a program befejezését követő 60
napon belül – 2015. augusztus 30-ig
köteles elszámolni az
önkormányzat felé, a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és Pénzügyi
Irodájához.
A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási
szerződést aláírja, és az aláírást követően az összeget átutalja a Nádudvari
Roma Nemzetiségi Önkormányzat bankszámlájára.
Határidő: azonnal
Felelős: Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
Interpelláció:
1./
Beke Imre polgármester az alábbiakban tájékoztatta a képviselő-testület
tagjait az eddigi eseményekről:
- 2015. április 01-től a labort a Kenézy Kórház működteti. Várják a
közreműködői szerződést. Továbbra is Horváthné Dobi Katalin lesz a
laboráns.
- ezt követően tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy az egyház ás a
hivatal közötti kerítés körül felmerült viták tisztázása végett független
földmérővel a terület ki lett méretve. Várja a visszajelzést.

- 30 -

- napelemes pályázaton nyert Nádudvar, és 2015. augusztus 30-ig el kell
készülnie a rendszernek. Ugy tudja, hogy nádudvariak is fognak dolgozni
akik a térfigyelő rendszert csinálták, van tapasztalatuk.
- a bizottsági ülésen felmerült, hogy a kerékpár út mellett tükröket kellene
elhelyezni, a jobb beláthatóság végett. Felkérte a TVG Kft.-t , hogy
végezzen számításokat, mennyibe kerülne ez. A költségvetési tartalékból
áldozni kell rá.
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnál Kaba közreműködésére is
szükség van. Felkérte a Kft-t , hogy végezzen számításokat a gyűjtés,
szállításra vonatkozóan, hogy hogyan tudná elvégezni az összes
tevékenységet.
Korcsmáros Sándor képviselő, nem tartja jónak a tükör elhelyezését a
kerékpár út mellet, kidobott pénz, hisz volt már erre is példa, és két hét múlva
céltábla lett belőle. Nem éri meg, amíg nem lesz kész a térfigyelő kamerázás.
Beke Imre polgármester, ez a tükör már krómból készül. Egyébként a
térfigyelő kamerákat telepítik, egy héten belül átadják. Jól látható a be és
kimenő forgalom. A polgárőrök nézik folyamatosan, és ha intézkedni kell,
akkor értesítik a rendőrséget, éjszakai világítás is van.
2./
Ludmanné Papp Ilona képviselő, a tegnapi bizottsági ülésen elhangzott,
hogy a közmunkások WC és vízhasználatával gond van. Az intézményekbe
nem mehetnek be. A buszmegállóba beengedték őket, azért viszont az utasok
voltak felháborodva. Ezt meg kell oldani, hogy legyen kinti WC , ahol ők
dolgoznak. A másik probléma az volt, hogy télen jeges vízben takarították a
zöldségeket. Ezt is elég rossznak tartja, hisz megoldható lett volna, hogy
kérjenek valamelyik intézményből meleg vizet. Egy kis odafigyelést
érdemelnek.
Beke Imre polgármester, mobil WC-k kerültek elhelyezésre több helyen, ahol
a közmunkások dolgoznak. A meleg víz szervezés kérdése.
3./
Kalmár Erzsébet képviselő, bizottsági ülésen elhangzott a fizioterápiás
három hete szünetel. Mi lesz most a nádudvari lakosokkal eljárnak
Püspökladányba, vagy várjanak , amíg ismét elkezdődik a rendelés?
Javasolja, hogy legalább a tornát és a kezelés az üres helyen oldják meg.
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Ludman Lajos TVG.Kft. ügyvezetője, elmondta, hogy a tornát tartják,
rendelés van. A kezelésre még két hétig valószínű várni kell. Úgy gondolja,
hogy a kádas kezelésre is lesz akkor már lehetőség.
4./
Dr. Danka József képviselő, holnap áramszünet lesz a Fő utca egyes
területein, reggel 8-tól – délután 16 óráig. Kéri, hogy az EON-t keresse meg a
polgármester, mert sokan nem tudnak dolgozni egész nap. Oldják meg fél nap
alatt a karbantartást.
Beke Imre polgármester, meglátjuk, hogy a holnapi napon meddig lesz
áramszünet, és ha valóban egész nap szünetel, akkor meg fogja tenni a
lépéseket az EON-nál.
Boros Lajosné alpolgármester, ehhez kapcsolódva elmondta, hogy az
óvodában hajnalban főztek az áramszünet miatt, és a művelődési házat is
nagyon érinti, mivel ott rendezvények lesznek.

Beke Imre polgármester, mivel több napirend és hozzászólás nem volt , az
ülés 15,45 órakor berekesztette.

Kmft.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

Korcsmáros Sándor
Réz Szilárd
jegyzőkönyv-hitelesítők

NÁDUDVAR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2015. március 26-ai ülésének
jegyzőkönyve
tartalmazza:
-

-

8/2015. (III.27.) önkormányzati számú rendeletet, a helyi
népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számának meghatározásáról,
9/2015. (III.27.) önkormányzati számú rendeletet, a szociális
ellátásokról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
33/2015. (III.26.) önkormányzati számú határozatot, a Munkaügyi
Központ 2014. évi beszámolójának elfogadásáról,
34/2015. (III.26.) önkormányzati számú határozatot, az
Orvosügyelet KHT. 2014. évi beszámolójának elfogadásáról,
35/2015. (III.27.) önkormányzati számú határozatot, az
önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról,
36/2015.(III.27.) önkormányzati számú határozatot, Ady Endre
Általános Művelődési Központ 2014. évi tevékenységének
beszámolójának elfogadásáról
37/2015.(III.27.) önkormányzati számú határozatot,
hulladékgazdálkodáshoz szükséges eszközbeszerzés elfogadásáról
38/2015. (III.27.) önkormányzati számú határozatot,
eszközbeszerzési pályázat megfelelési nyilatkozat
39/2015. (III.27.) önkormányzati számú határozatot, pályázathoz
szükséges üzemeltetési koncepció elfogadásáról
40/2015. (III.27.) önkormányzati számú határozatot, konzorciumi
szerződés aláírásáról
41/2015. (III.27.) önkormányzati számu határozatot, Roma
Nemzetiségi Önkormányzat közfoglalkoztatás önerejének fedezetéről

