JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2015. április 30-án du. 14,00 órakor a Nádudvari Polgármesteri
Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése
alkalmából.
Jelen vannak: Beke Imre polgármester
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,
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,
Ludman Lajos TVG-Nonprofit Kft. ügyvezető,
Tóthné Budaházi Judit ÁMK igazgató,
Petruska Gergő tűzoltó főhadnagy,
Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,
Távolmaradását bejelentette:
Boros Lajosné képviselő
Beke Imre polgármester, megállapította, hogy 8 fő képviselő jelen van, így a testület
határozatképes.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Előterjesztést tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre dr. Danka József és Korcsmáros
Sándor képviselőkre, melyet a testület 8 igen szavazattal elfogadott.
Ezt követően az alábbiakban tájékoztatta a képviselő-testület tagjait a két ülés
közötti fontosabb eseményekről:
- 2015. április 29-én a Polyduct Zrt. Elnök-vezérigazgatóját, Fésüs Andrást
nyugdíjba vonulása alkalmából köszöntötték. Egri Tibor került a helyére.
- A Kenézy Kórház és Rendelő Intézettel aláírásra került a közreműködői szerződés,
mely a Nádudvaron levett vér laboratóriumi diagnosztizálására vonatkozik. A vérvétel
Nádudvaron az Orvosi Rendelőben minden nap hétfőtől-péntekig 7 órától történik. A
levett vért, 11,30 óráig be kell szállítani Debrecenbe, ahol elvégzik a laboratóriumi
vizsgálatot.
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adminisztrációval és a többi teendőkkel kapcsolatos dolgait.
- Csatári Gábor Úrral a Szignum Kft képviselőjével a jövő héten fog találkozni
ivóvizminőségjavitó programmal kapcsolatban. A feltárt problémák listáját átadta.
Több helyen is van gond, így a Petőfi - Dobó utca sarkán is. A végső határidő
szeptember 30. Az ügyvezető Úr elmondta, hogy fizetési nehézségeik voltak, és
az egyik alvállalkozójukkal a vízmű telepen voltak, de kerestek helyette másik
vállalkozót, aki biztonsággal elvégzi az aszfaltozást, és befejezi a munkát.
- Tájékoztatták arról, hogy nem elég a vízmennyiség a mindennapi működéshez.
Lehet, hogy szűrőcserével, vagy új kút furással oldják meg, de ez benne van az
ivóvizminőségjavitó projektbe.
- A kollégium lépcsőjének felújításával kapcsolatban
KFT. ügyvezetőjével egyeztetett.

Pavluska Péterrel a NÁDÉP

Mivel kérdés, észrevétel nem volt, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a két
ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót fogadják el, és vegyék
tudomásul.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót 8
igen szavazattal elfogadta és tudomásul vette.
Beke Imre polgármester,
előterjesztést
tett a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló jelentésre, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a lejárt határidejű határozatokról
szóló jelentést fogadjál el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést 8 igen
szavazattal elfogadta.
Beke Imre polgármester, ezt követően javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy
a meghívóban közölt napirendi pontokat módosítsák, és a különfélékben szereplő az
Önkormányzat által ellátott egészségügyi szolgáltatások térítési díjainak
felülvizsgálata cimü előterjesztés vegyék le a napirendről, mivel a feltételeket meg
kell vizsgálni a térítési dijjal kapcsolatban. A jövő héten fog egyeztetni a Kenézy
Kórház Jogi Osztályával.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
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ellátott egészségügyi szolgáltatások térítési díjainak felülvizsgálatáról szóló
előterjesztést vegyék le a napirendről, 8 igen szavazattal elfogadta, és levette a
napirendről, igy meghívóban közölt napirendeket alábbiak szerint tárgyalja:
1./ Beszámoló a Hajdu-Bihar megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Püspökladányi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokságának 2014. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Tűzoltóparancsnok
2./Az önkormányzat 2014-2019. évek közötti gazdasági (ciklus) programjának
elfogadása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
3./Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzéséről
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
4./Előterjesztés a Napfény Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
5./Beszámoló a nádudvari temető üzemeltetés (temetkezési közszolgáltatás) 20132014. évi tapasztalatairól
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
6./Az önkormányzattól 2014. évben támogatást kapott civil szervezetek pénzügyi és
szakmai beszámolója
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
7./ Különfélék
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Beszámoló a Hajdu-Bihar megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Püspökladányi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokságának 2014. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Tűzoltóparancsnok
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Hajdu-Bihar megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Püspökladányi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóra,
melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Köszöntötte Petruska Gergő tűzoltó főhadnagyot, és megkérdezte, hogy kívánja – e
kiegészíteni a beszámolót?
Petruska Gergő tűzoltó főhadnagy, igen , egy pár gondolattal. Elmondta, hogy
minden évben a tűzvédelmi törvény alapján beszámolót kell készíteniük a működési
területükön működő települési önkormányzatok képviselő-testületeinek. Igy történt
ez most is.
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Nádudvar tekintetében kettőség van, mert működésileg Püspökladányhoz tartoznak,
míg illetékesség szerint Debrecenhez. Ez a folyamat szokatlan, és akadtak is
nehezebb fordulatok, de mindez megoldódott. A tűzoltásban, mentésben
elsődlegesen Püspökladány jár el, hatóságilag a debreceni kirendeltség.
Káresetileg két nagy feladatot látnak el, oltás , mentés. Összességében Nádudvaron
53 tűz eset volt. 15 műszaki mentést végeztek, 16 gázszivárgáshoz hívták őket. Ez
nem a teljes statisztika, csak pár adatot emelt ki. Egy közúti baleset volt a
külterületen, ahol egy fő sérült, őt a mentő elszállította. Hat egyéb esemény, mint pld
az erős szél kidöntötte a fát, vagy épület omlott össze. Tavaly két életveszélyes
öngyilkossági eset volt. Szabadtéri területen 38 db. tüzeset volt, ennek oka az is,
hogy a város szélét nádas veszi körül. Lakóház tűz is volt, ide a Hajdúszoboszlói
Tűzoltóság is jött segíteni .
Ipari létesítményben is történt tüzeset, a Nádudvari Élelmiszer Kft-ben a csomagoló
égett. Utólag kiderült, hogy két téves jelzést is kapott a tűzoltóság, de minden
jelzéshez ki kell menni. A szándékosan megtévesztő jelzésre van szankció, többnyire
beazonosítható. Szerencsére kollégáit nem érte baleset sehol. CO mérgezés nem volt,
de kéménytűzhöz volt riasztás, amit a tulajdonos szerencsésen eloltott.
Elmondta, hogy a tűzoltóság feladatköre bővült 2012-ben az integráció miatt, a
polgári védelmi feladatokkal, iparbiztonsági ellenőrzéssel, de Püspökladányban
csak a tűzoltás és mentés van.
Örömmel mondta el, hogy tavaly a Püspökladányi Tüzoltóparancsnokság tagjai a
kismotoros fecskendő országos bajnokságán 18 csapatból első helyen végeztek.
A bajnokság 8 helyszínen zajlott.
Beke Imre polgármester, ő is volt kinn egy esetben a Seregélyes kerti lakásban
történt tűzesetnél, ahol szinte mindenki aggódott, hisz mindenük odaégett a
lakóknak. Épp előtte való nap disznótoroztak. Jó volt látni a tűzoltók segítségét, akik
egy emberként oltották a tüzet. Köszönet érte.
Réz Szilárd alpolgármester, köszöni a beszámolót. Ő is sokat találkozik velük a
munkahelyén ellenőrzés, vagy gyakorlat alkalmával. A beszámolóból is kitűnik, hogy
itt Nádudvaron nem volt olyan jellegű gond , hogy nagy erőkkel kellett volna
kivonulniuk. Fontosnak tartja a megelőzést és a tájékoztatást. A szénmonoxid egy
színtelen , szagtalan gáz, tájékoztatni kell a lakosságot arról, hogy hol lehet a
kiszűrésére készüléket vásárolni. Köszöni a munkát, sok sikert kíván.
Petruska Gergő tűzoltó főhadnagy, megköszönte az önkormányzat anyagi
támogatását.
Ludmanné Papp Ilona képviselő, a szénmonoxidmérő szerkentyűk nem jók,
90 %-ában rossz. Nem hasznosak. Jó lenne, ha jeleznék, hol lehetne jót vásárolni.
Petruska Gergő tűzoltó főhadnagy, sok helyen lehet vásárolni, igy a TESCO-ban, de
szakboltokban is megtalálható a megfelelő mérőműszer. Ők is hallottak arról, hogy
sok rossz mérőműszer van. Sok rossz készülék van, ami bejelez, és nekik ki kell
menni a helyszínre. Nekik minden esetet komolyan kell venni. Volt olyan eset is
időseknél, hogy kijelzett a készülék, megnéztük és csak az elem merült le, azért
jelzett.
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de drága. Szerinte valamilyen védjegyet kellene adni, ajánlani kellene ezeket a
katasztrófavédelemnek, hisz ők a szakemberek.
Petruska Gergő tűzoltó főhadnagy , fűtéstechnikai szakboltokban segítenek a
kiválasztásban , ezt tudja ajánlani.
Csendes Ferenc képviselő, magyarorszag.hu oldalon minősített készüléket vásárolt,
szakboltból, de még sem jó, mert mint utólag kiderült benne volt a nem ajánlott
készülékek listájába az a márka.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a beszámolót
az alábbi határozati javaslattal fogadják el:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Hajdu-Bihar megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Püspökladányi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokságának 2014. évi tevékenységéről készült beszámolót elfogadta.
Egyben elismerését, és köszönetét fejezte ki a fáradtságot, erőt nem kímélő,
kimagasló, eredményes szakmai színvonalon végzett munkájukért.
Felkérte a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Püspökladányi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Püspökladányi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
Vezetőjét értesítse ki.
Határidő: 2015. május 30.
Felelős : Beke Imre polgármester
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az
alább határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2015.(IV.30.)
önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Hajdu-Bihar megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Püspökladányi Hivatásos
Tüzoltóparancsnokságának 2014. évi tevékenységéről készült beszámolót elfogadta.
Egyben elismerését, és köszönetét fejezte ki a fáradtságot, erőt nem kímélő,
kimagasló, eredményes szakmai színvonalon végzett munkájukért.
Felkérte a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Püspökladányi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Püspökladányi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
Vezetőjét értesítse ki.
Határidő: 2015. május 30.
Felelős : Beke Imre polgármester
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Tárgy: Az önkormányzat 2014-2019. évek közötti gazdasági (ciklus) programjának
elfogadása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Réz Szilárd alpolgármester elhagyta az üléstermet , igy a jelenlévő képviselők
száma: 7 fő
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett az önkormányzat 2014-2019. évek
közötti gazdasági (ciklus) programjának
elfogadására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Ez a ciklusprogram egy iránymutatás, hogy merre haladjunk. Sok minden plusz van
benne, jó lenne , ha megvalósulna. Évközben pályázatokat is igénybe veszünk.
Csendes Ferenc pénzügyi bizottság elnöke , a bizottság megtárgyalta a
ciklusprogramot, elsősorban a költségvetést érintő dolgokat vitatták meg.
Réz Szilárd alpolgármester, visszaérkezett az ülésterembe, igy a jelenlévő képviselők
száma: 8 fő
- A pénzügyi bizottság kiemelten fontosnak tartja, hogy a megkezdett beruházások
befejeződjenek. Olyan fejlesztéseket kell finanszírozni, amely nem okoz gondot a
város működésében.
- Fontosnak tartják az energetikai fejlesztéseket, az elektromos áram olcsóbb
biztosítására és a hőszigetelésre is oda kell figyelni.
- elkerülő utak megépítésére fejlesztési pályázatot kell igénybe venni.
- Az idősek otthona építése is fontos, hisz jelentős réteget érint, akiknek szüksége
lenne rá.
- A fürdőfejlesztést ésszerű keretek között kell végrehajtani. Fedett medence
fenntartását, finanszírozását hosszú távon nem látja megoldhatónak.
Inkább javasolja, hogy saválló lemezből készítsenek ülőkéket, ez nem lenne nagy
beruházás. Az árnyékolás megoldása sem drága. A fedett rész kialakítását nem
javasolja. A gyakorló uszoda, tanmedence kialakítását , fenntartását meg lehet
nézni, az úszásoktatás miatt szükséges lenne .
- A kísérőgáz hasznosíthatóságának lehetőségét nem vetette el a bizottság , egyszer
hátha valaki megvalósítja.
- Munkahelyteremtés probléma. Munkanélküliség van, de nem olyan szintű, mert
nincs jelentkező a meghirdetett állásokra.
- A munkanélküliek oktatását fel kell vállalni, jelezni kell a Munkaügyi Központ felé,
hogy milyen szakmákra van szükség.
- mezőgazdasági külső területek utak- árkok , csatornák rendbetétele fontos. Forrást
kell rá keresni. Egy komoly ilyen jellegű dolog nagyon drága. A közmunkásokat ide
lehetne irányítani, egy szakirányú csapatot, és főleg a belvízelvezető csatornák
rendbetételére kellene őket irányítani. Ha pénzt is kell áldozni rá, akkor áldozni kell.
- térfigyelő kamera működtetését, bővítését jónak tartja. Minden kritikus pontra ki
kell helyezni.
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- a Hortobágyi Nemzeti Park területén az ökoturizmus keretén belül biciklistúra
nyomvonalának kialakítására kell keresni a lehetőséget, hogy Nádudvar ne
maradjon le az ilyen jellegű fejlesztésekről.
- A Nádudvart megközelítő utak állaga nagyon rossz. A nagy cégek nem fizetnek. A
Kabai út még jó, de a többit is fontos megcsinálni.
Ezeknek a célkitűzéseknek a végrehajtásához források is kellenek. Figyelembe kell
venni a lehetőségét minden pályázatnak, fontos a gazdasági szervekkel, a
minisztériumokkal való kapcsolatok ápolása, mind gazdasági, mind anyagi téren,
hogy minél több feladat kerüljön megoldásra.
Mindezekkel együtt a bizottság az előterjesztést elfogadása javasolja a képviselőtestületnek.
Korcsmáros Sándor városfejlesztési, környezetvédelmi bizottság elnöke, együttes
ülés volt a pénzügyi bizottsággal és a bizottság elnöke által elmondottakkal
egyetértenek. Egyetért a bizottság azzal is, hogy kiemelt célként kell kezelni a
foglalkoztatás javítását, e nélkül nincs gazdasági növekedés.
Mivel Nádudvar mezőgazdasági település, - ez volt a várossá válás alapja, erre
épült- és a mostani terv is ilyen, ezért a megkezdett irányt folytatni kell.
- A megvalósítás fontos része az is, hogy a folyamatban lévő beruházásokat be kell
fejezni.
- az önkormányzat kötelező feladatainak maradéktalan megvalósítása is fontos,
döntéshozatalnál figyelembe kell venni, hogy nem veszélyeztetik a város biztonságát.
- idősek otthona megépítését is nagyon fontosnak tartja a bizottság, már időszerű,
hisz nagyon nagy igény van rá. Az itt élők igényeit elégíti ki, ezt is fel kellene mérni.
Tovább kell fejleszteni a várost.
- mivel Nádudvar mezőgazdasági jellegű , olyan termékeket kell előállítani, amely
többlet munkát igényel. Dolgozzanak a vállalkozók, használják ki a pályázatok
lehetőségét. Agrárágazatnál , élelmiszerágazatnál, kertészetnél nagyon sok pályázati
lehetőség lesz. A foglalkoztatás színvonalát is javítani szükséges.
- javasolják legyen egy pályázatfigyelő, és a Nádudvari Hírekben jelenjen meg cikk,
hogy lássák és olvassák az emberek milyen pályázati lehetőségek vannak.
- a környezet és természetvédelemre konkrét feladata van az önkormányzatnak. A
szelektív hulladékgyűjtést előtérbe kell helyezni. Helyi fásítást meg kell szervezni.
- lezárt temetők rendbetétele is fontos.
- A zöldítési program támogatott. Környezetet, levegőt javít. Nagyon sok szép kiskert
van Nádudvaron, de nagyon sok gondozatlan terület is. Azokat is rendbe kell tenni.
- a fürdő fejlesztéssel egyetért, de csak olyan értékű és mértékű legyen, amit meg tud
fizetni az önkormányzat, és ki is tud használni a lakosság. Kiemelten kell kezelni
az úszásoktatást, legyen kötelező, egy tanmedence építése minden képen célként
tűzhető ki A meglévő meleg vizes medence téliesítése, lefedése is jó lenne, de kevés a
kihasználtsága, nem kifizetődő.
A bizottság ez előterjesztés mindezekkel együtt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
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elmondta, hogy az ügyrendi bizottsággal együttes ülésen tárgyalták az
önkormányzat gazdasági programját.
Sok általános és sok helyi prioritás is van az előterjesztésben, középtávon
tervezhetőek. A bizottság saját profiljának megfelelően vizsgálta , vitatta az
előterjesztést, igy megállapították, hogy
a munkahelyeket meg kell tartani. Sokan nem találnak megfelelő munkát, pedig a
NAGISZ Zrt-be van felvétel, de a nádudvari emberek nem mennek oda, viszont más
településről igen. Nem érti , hogy miért nem mennek oda a nádudvariak dolgozni?
Élhetővé kell tenni a várost, ezzel egyetért. Sok fejlesztés valósult meg a városban,
ami feltűnt az idelátogatóknak, ez egy jó dolog. Jó lenne, ha ezekkel a fejlesztésekkel
a fiatalok visszajönnének Nádudvarra.
Kultúra, sport, idegenforgalom , turisztika területén figyelni kell arra is, hogy nagy
volumenű rendezvények is legyenek. Van pásztornap, városnap, laponyagi
vigasságok , ez mind speciális rendezvény, ez mind jó,d e ki csinálja meg? Nemcsak
az intézményeket, hanem szélesebb kört kellene megmozgatni.
Nádudvaron nem lesz turisztikai kitörés, ne várjuk, hisz nincs turisztikai
attrakciónk. Ez a város egy nagy családias, jó levegőjű , otthonos település. Itt a
fürdő, ahova jöhetnének a látogatók, azok, akik a csendet szeretik és itt jól érezhetik
magukat. Nagyon szép a város, az intézmények , a szauna ház, de ha jön egy 50 fős
csoport, nem tudnak megebédelni, nincs olyan hely. Ez nem az önkormányzat
feladata, de ösztönözni kellene a vállalkozókat ilyen jellegű befektetésre.
A fejlesztés jó úton halad, de vannak hiányosságok.
Itt is egybe lehetne kötni a turisztikát a sporttal, mint Püspökladányban a
daruvonulás. Lehetne futóversenyt szervezni, de hol van itt olyan hely
?
Meg kellene nézni ennek a lehetőségét is, kijelölni egy területet. Tudomása szerint a
művelődési ház most szervez kerékpártúrát.
A ciklusprogramban benne van a bekötő utak javítása, ezzel egyetért, sőt fontosnak
tartják. Lobbizni kell a nagy cégeknél és mindenhol, hogy járhatóak legyenek az
utak.
Mindezekkel együtt a bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Kalmár Erzsébet egészségügyi, ifjúsági és szociális bizottság elnöke, a bizottság
megtárgyalta a ciklusprogramot. Nagy terültet ölel fel, célok vannak meghatározva.
A bizottság véleménye, hogy a fő cél a foglalkoztatás legyen. Több emberrel
beszélgetett és megkérdezte, hogy miért nem mennek dolgozni a NAGISZ-ba, miért
akar közmunkaprogramban dolgozni? Válaszként elmondták, hogy a NAGISZ-ba
három műszakban kell dolgozni, míg közfoglalkoztatottként csak egy műszak van,sőt
nem kell annyit dolgozni, de mégis van pénzük. Tehát a közmunka ilyen
szempontból nem egészséges, rossz hatással van az emberek felfogására. Nem
tudják értékelni a munka fontosságát.
Javasolják, tudatformáló előadások szervezését, hogy elsődleges szempontjuk az
embereknek az legyen, hogy legyen folyamatos munkahelye.
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meg kell keresni a nagy gazdasági szerveket, politikusokat, hogy legyenek partnerek
ezeknek az utaknak a javításának költségében. Anyagilag járuljanak hozzá a
felújításához. Bár a belső utak egy része is rossz állapotban van, azt is javítani
Szükséges,
- közrend, közbiztonság helyzetét javítani szükséges, főleg aratáskor legyen 24 órás
szolgálat,
- fiatalok munkába állását támogatni kell, illetve lakásvásárlásukat. A
lakástámogatási rendeletben 150,-eft támogatás van meghatározva, ez kevés, többet
kellene adni,
- újszülöttek érkezésére, babacsomagot kellene összeállítani, egymillió forint
értékben,
- az évi szűrővizsgálatokat ingyenessé kellene tenni,
- szociális ellátás állam általi finanszírozása elmaradt, igy az önkormányzatnak
saját forrásból kell ezt megoldani,
- szociális alapellátás tárgyi feltételei nincsenek meg, kinőtte a központ magát,
szűkek az irodák, igy a családsegítő szolgálatnak és a gyermekjóléti szolgálatnak
helyet kell keresni, illetve a konyha fejlesztése is indokolt,
- a szociális otthon megépítését támogatja a bizottság, keresni kell pályázati
lehetőségeket,
- a felnőtt sport rendben van, de a gyermek versenysportot fejleszteni kell, biztosítani
kell a lehetőségét,
- civilek támogatása, bevonása a közéletbe, ehhez a médiát bővíteni kell. Az
eredményekről tájékoztatni kell a lakosságot, szüksége van az embereknek az
információkra.
- jó a koncepció , de a maga részéről rendszerezettebb formát javasol ahhoz, hogy a
gazdasági szerveknek ez a koncepció továbbításra kerülhessen.
A bizottság mindezekkel együtt az előterjesztést elfogadásra javasolja
a képviselő-testületnek.
Beke Imre polgármester, köszöni az észrevételeket, javaslatokat, de a költségvetés
véges. Évekre bontották a feladatokat, a prioritásokat meghatározták, ezen felül mi
lesz megoldva az pénzkérdés. Hogy lesz –e NB-II-es csapat, ez is pénzkérdés. A
munkahely összetett dolog. Alpolgármester úr segítségével megkerestek egy céget,
ahol 80 főt tudtak volna felvenni. Budapest alá kellett volna menni, ingyen szállítás,
szállás, étkezés, nettó 100-150 eft-ért, de nem kellett az embereknek, elmaradt a
munka.
Ugyanez a helyzet volt Felsőzsolcán is, lemezhajtogatást kellett volna végezni, de
nem sikerült, mert szakmunkás bizonyítványhoz volt kötött. Itt 160- 180 eft- lett volna
a fizetés.
Azért azt is el lehet mondani, hogy van előrelépés, főleg a kertészetben. A piacon a
megtermelt árut el lehet adni, de itt számit a minőség és a mennyiség is .
Rendszerváltás jött be, megváltozott az élet, megváltozott az emberek felfogása is.
Jók a prioritások , jók a bizottságok által adott vélemények is.
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önkormányzat ciklusprogramját, és javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra, de
ő szeretné a saját véleményét elmondani. Egyetért az életminőség javításával, a
turisztikával, az utak helyreállításával, az infrastruktúra javításával. Amíg ezek nem
javulnak , addig nem lesz előrelépés.
- A hagyományos rendezvények nem vonzzák az embereket, valami ujat kellene
idehozni. Példaként mondta el, hogy a rendszerváltás után a Bombateret átadták és
repülőgépen keresztül nézték meg, hogy mekkora a madárpopuláció ott. Nagyon
érdekes látvány volt. Javasolja, hogy most is szervezzenek egy ilyen programot.
- Kötelező úszótanfolyam volt, ezt most is tartani kell.
- A Helyi Tv-t működtetését is jónak tartaná.
- Fontosnak tartja az idősek otthona megépítését. Újságba meg kell hirdetni, és fel
kell venni a kapcsolatot más otthonok vezetőjével, tájékozódás céljából.
- Az úthálózat nagyon rossz, tovább kell lépni az országgyűlési képviselőhöz , hogy
segítsen ebben a témában.
- A VOLÁN menetrendet kritikán alulinak tartja. Hétvégi menetrend Püspökladány
irányában nagyon rossz, mert a busz nem várja meg a vonat beérkezését. Régen volt
egyeztetés a VOLÁN-nal ezzel kapcsolatban, most is kellene. Ő vállalja, hogy
összeszedi a problémákat és közbenjár ez ügyben.
Czibere Lajos képviselő, sajnos ő is érzékeli, hogy nincs összhang, mert ő is mindig
autóval megy a gyerekért Püspökladányba, mert a vonat beérkezését nem várja
meg a busz.
Dr. Danka József ügyrendi bizottság elnöke, továbbfolytatva elmondta, hogy az
ivóvíz minősége rossz.
Sok minden szép Nádudvaron, de a buszállomásnál továbbra sem ég a villany.
Jelzőrendszert kell kiépíteni. A meglévő beruházás jó lenne, ha hozná a hasznát.
Megemlítette , hogy van pályázati kiírás börtönépitésre. Eddig 40 jelentkező van, ez
egy komoly dolog, 500 férőhelyes börtönt kell épiteni. Ott a bentlakók dolgoznának ,
nem lenne munkahely gond. 250 alkalmazott, 25 %-a felsőfokú végzettségű.
Felügyelet mellett vannak a börtönlakók. Szerinte ezt meg kellene pályázni, még
gazdasági haszna is lehetne.
Beke Imre polgármester, érdekes elképzelésnek tartja, lehet munkahelyteremtő, de
„látogatói csoportot” vonz. Nem támogatja az elképzelést.
Megköszönte a ciklusprogram készítőinek a színvonalas és széleskörű munkát. A
célokat határoztuk meg, kiegészítve a bizottságok által elmondottakkal.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az alábbi határozati javaslatot, a
bizottságok által elmondottakkal,- mely vélemények, javaslatok lényegében benne
vannak az előterjesztésbe - együtt fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény 116. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2014 -2019. évek közötti
időszakra vonatkozó gazdasági (ciklus) programját megtárgyalta és azt a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadta.
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Az elmúlt ciklus városfejlesztési koncepciójára építve, az elkezdődött folyamatokat
és munkálatokat figyelembe véve készült e program érvényesíti azt a szándékot,
hogy céltudatos, a város adottságaira és lehetőségeire épülő versenyképes és a
folyamatosságot biztosító önkormányzati munka valósuljon meg.
Városunkban, a megélhetés biztos alapját változatlanul a mezőgazdaságra épülő
nagyüzemi cégek és ennek ágazatai jelentik. Az elmúlt időszakban szépen
gyarapodtak a kis és középvállalkozások is, de a begyűrűző gazdasági válság
mindenütt érezteti a hatását. Egyik napról a másikra, sajnos munkahelyek szűntek
meg. A felépülés hosszabb időt fog igénybe venni, mint ahogy előzetesen gondoltuk.
Az iparűzési adóerő-képességünk növekedése miatt az állam beszámítási
módszertana révén a helyi források csökkentek mégis jelentős fejlesztéseket
hajtottuk végre:
• Járdák építése lakossági összefogással
• Kövy iskola komplexfejlesztése
• Óvodabővítés és fejlesztés
• Városközpont funkcióbővítő rehabilitációja
• Ivóvízminőség-javítás
• Szennyvízcsatorna hálózat fejlesztés III. üteme
• Szennyvíztelep bővítés
• Belvízelvezetés fejlesztése
• Fürdő fejlesztése:
o Fizioterápia
o Szaunaház
A jövőben a fejlesztésekhez – a szigorodó feltételrendszer miatt- nehezebb lehet a
szükséges önerő előteremtése.
A következő ciklusban a legfontosabb feladat a munkahelyek megtartása, új
vállalkozások
nádudvari
letelepedésének
elősegítése
mellett,
a
város
működőképességének fenntartása.
Ennek érdekében fontos, hogy olyan feltételeket igyekezzünk kialakítani, amely
segíti a vállalkozások fennmaradását, idetelepülésüket.
Ha munkahelyteremtésben gondolkodunk, akkor Nádudvar városát be kell kapcsolni
az ország vérkeringésébe. Ehhez a megközelíthetőségünk érdekében jó minőségű
utak kellenek. Szükséges még az infrastruktúra más területeinek fejlesztése is
elsősorban a közüzemek területén - víz, szennyvíz, áramellátás biztosítása, a
mobilkommunikációs technológiák letelepítésének segítése stb. Az infrastrukturális
fejlesztéseknél szükséges a lakossági, vállalkozói forrás bevonása,mint a szennyvíz
csatornahálózat III. üteme esetén megtörtént.
Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy csökkenjen a munkanélküliség!
Hatékony közmunkaprogramot kell szervezni, amely átmenetileg enyhíti a
munkanélküliséget, és segít a város rendjének, tisztaságának helyreállításában,
fenntartásában. A közmunkaprogram keretében érték előállítására kell törekedni.
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felhasználásának arányát növelni kell.
Az oktatás területén szakirányú felnőttképzéssel is sokat segíthetünk az
álláskeresők elhelyezkedésében.
A város költségvetésének tervezése során, bár jogszabályi előírás, de változatlanul
kevés a realitása annak, hogy pl.: nullszaldós költségvetést készítsünk, ezért
elengedhetetlen az egyéb pályázati lehetőségek kiaknázása a működési feladatok
ellátásához is.
A város saját bevételi forrásának növelése korlátozott.
A lakosság szociális hátterét és teherviselő képességét figyelembe véve a bevezetett
helyi adók mértéke nem növelhető tovább. Újabb adónem bevezetése nem indokolt.
Elvárás, hogy az intézményrendszerünkben a kötelező feladatokat, legalább a
jelenlegi vagy lehetőség szerint annál jobb színvonalon lássuk el.
A hatékony működtetés érdekében ezért mindent meg kell tenni. Ahhoz, hogy a
kiadásaink csökkenjenek, az intézményeink energetikai korszerűsítését folytatnunk
kell.
A tervezéseknél arra kell ügyelni, hogy csak fejlesztésre vehetünk fel hitelt, mert ez
hosszútávon megtérül.
Fontos fejlesztési forrás a pályázatok benyújtásával elnyerhető összeg. Ezért kiemelt
feladat a pályázati lehetőségek figyelése, megfelelő pályázatok készítése.
A ciklusban el kell érni azt, hogy az önkormányzat és a gazdálkodó szervezetek
között rendszeres egyeztetés fóruma és gyümölcsöző együttműködés alakuljon ki,
illetve a jelenlegi fennmaradjon.
ALAPCÉLOK:
1. A 2014. október 12-én megválasztott Képviselő-testület alapvető célja, hogy
biztosítsa a város működőképességét, az önkormányzat kötelező és önként
vállalt közfeladatainak
ellátásához szükséges gazdasági alapokat
megteremtse, a feladatokat önkormányzati és társulási fenntartású
intézményrendszeren keresztül ellássa a takarékosság, a gazdaságosság és
hatékonyság elveinek figyelembe vételével.
2. Meghatározó célunk város népességmegtartó képességének javítása a
munkanélküliség
csökkentése,
a munkahelyteremtő
beruházások
támogatása. Ennek érdekében támogatjuk a nádudvari agrárium
diverzifikálását, mert ezzel is a város versenyképessége erősödik.
3. A társadalmi elvárásoknak megfelelő szakképzett munkaerő növelése a
munkavállalás alapfeltétele. Az oktatás területén korszerű alapképzés
alkalmazásával, szakirányú felnőttképzéssel ezt meg tudjuk valósítani.
A gazdasági társaságok igényei szerinti képzések indítására a Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatala Foglakoztatási
Osztálya (régebben Munkaügyi Kirendeltség) is nyitott.
4. A gyógyturizmus, a vendéglátás, a kézművesség, a hagyományok ápolása,
bemutatása a helyi vállalkozók bevonásával, ötleteik, javaslataik
figyelembevételével fejleszthető és így a város fejlődésének egyik meghatározó
tényezőjévé válhat.
5. Környezetünk tisztasága, rendezettsége, esztétikussága fontos számunkra,
ezért a környezeti károk felmérése és a további szennyezések elkerülése
alapvető célunk.
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lakosság és a gazdasági szervezetek védjék, ápolják és fejlesszék a
környezetet.
7. A településen élő lakosság szolgáltatásokkal való ellátása, a településben rejlő
előnyök feltárása, gyarapítása, kihasználása, a település vonzóbbá tétele, a
lakosság megtartása határozott célunk.
8. A földrajzi pozíció és a közlekedés szerkezetének fejlesztése alappillére
városunk fejlődésének.
Az önkormányzat működésének alapelvei
1. Az önkormányzat maradéktalanul köteles gondoskodni kötelező
feladatainak ellátásáról. A Képviselő-testület döntéshozatalánál
köteles figyelembe venni, hogy döntésének következményei nem
veszélyeztethetik a kötelező közfeladatok ellátásának biztonságát.
2. Az önkormányzati feladatok ellátásánál nagy figyelmet kell fordítani a
lakosság szükségleteinek célszerűbb és magasabb színvonalon történő
hatékony kielégítésére. A szolgáltatások színvonalát a lehetőségekhez
mérten, folyamatosan javítani kell.
3. Kívánatos, hogy a Képviselő-testület jól működővé és rendszeressé
tegye kapcsolatát a városban tevékenykedő kiemelkedő gazdasági
szervezetekkel, illetve
a város közéletét meghatározó
civil
szervezetekkel. Folyamatosan keresse a kapcsolattartást és
párbeszédet.
4. Döntéshozatalnál kiemelt szempontként kezelendő, hogy a döntés
szolgálja a település gazdasági életének élénkítését. Amennyiben az
önkormányzat gazdasági fejlesztést közvetlenül nem tud végrehajtani,
úgy minden lehetséges törvényes eszközzel segítse elő az ilyen jellegű
gazdaság élénkítést célzó beruházást, munkahelyek létesítését,
megtartását.
5. A döntéseknél élvezzen elsőbbséget a város jövőjét, fejlődését
meghatározó stratégia, kitörési pontok megoldási és végrehajthatósági
lehetősége.
6. A város fejlődése szempontjából kiemelten kezelt ágazatok: a
mezőgazdaság és az erre épülő élelmiszer feldolgozó ipar, a korszerű,
környezetbarát ipar, az idegenforgalom fejlesztése.
7. Nagyobb figyelmet és gondot kell fordítani a település médiabeli
megjelenítésére és a megjelenés minőségét emelni kell (sajtó, külső
kapcsolatok, kiadványok, internet kínálta felületek, stb.).
8. Kiemelt figyelmet kell fordítani a környezetvédelem és a
természetvédelem színvonalának megőrzésére, különösen a helyi és
környezeti értékekre.
9. Az önkormányzat ápolja továbbra is a kialakult nemzetközi
kapcsolatait. A meglévő kapcsolatokon kívül törekedjünk a város
arculatához és gazdaságához hasonló újabb nemzetközi kapcsolatok
kiépítésére.

- 15 10. Az önként vállalt feladatok körét, annak mértékét és módját a települési
önkormányzat a lakosság igényei alapján az anyagi lehetőségei
figyelembevételével határozza meg.
A ciklus részletes feladatai
I. Városépítés, városüzemeltetés
Általános elvárások:
A település alapcélja a városban élő emberek életkörülményeinek javítása Egy város
komfortfokozatát és az ott élők komfortérzetét legjobban a település fejlettsége és a
településüzemeltetés korszerűsége határozza meg.
Ezért folyamatosan karban kell tartani az elfogadott és hatályos településfejlesztési
koncepciót, és a helyi építési szabályzatot, integrál városfejlesztési stratégiát.
Törekedni kell arra, hogy a testület által támogatott és elfogadott változtatások minél
hamarabb végrehajtásra kerüljenek. A megvalósítás azonban a legtöbb esetben
erőteljese függ a pályázati kiírásoktól, pályázati forrásoktól.
Törekedni kell arra, hogy helyi koncepciónk, terveink összhangban legyenek az
országos területrendezési, fejlesztési tervekkel, harmonizáljanak a megyei, régiós,
térségi tervekkel.
Kiemelten kell kezelni azon városfejlesztési feladatokat, amelyek elősegítik a
település további városiasodását, lehetőséget teremtenek a népesség megtartására,
növelésére, munkahelyek megtartására, növelésére.
A városfejlesztés megszerzett lendületét minden lehetséges eszközzel fenn kell
tartani, az önkormányzati források és pályázati pénzek mellett a vállalkozói tőke
bevonása is indokolt.
Megvalósítási program
Elsőbbséget kell élveznie a folyamatban lévő beruházások teljes körű
megvalósításának:
1. Szennyvízberuházás III. üteme,
2. Ivóvízminőség-javító program befejezése,
3. Kövy iskola komplex fejlesztése.
További fejlesztési célok, programok:
- Idősek otthona építése;
- Hulladéklerakó telep fejlesztése;
- A déli elkerülő út /Kabai és a Püspökladányi utak/ összekötő szakaszának
megépítése;
- Belvízelvezető csatornák rekonstrukciójának folytatása, Völgyalj csatorna
építése;

- 16 - Fürdőfejlesztés;
- Fürdőkút kísérőgázának energetikai hasznosítása;
- Középületeink energetikai korszerűsítése.
- Közvilágítás energiahatékony korszerűsítése.
- Belterületi úthálózat /járda, út/ folyamatos évenkénti, ütemezett felújítása,
építése;
Az útalapok folyamatos karbantartása,
Aszfaltozás támogatása, járdák építése lakossági forrás bevonással,
segítséggel;
A város minden pontjának biztonságos megközelíthetősége érdekében
újabb útalapok megépítése, a meglevő útalapok pormentes lefedése
(aszfaltozás)
- Nádudvart a környező városokkal és a fő utakkal összekötő úthálózat
felújításának szorgalmazása.
- Városrehabilitáció folytatása a Mester u. - Malom u. - Nagisz
területeihez kapcsolódóan, Ady tér rekonstrukciójának folytatása a
Művelődési központhoz kapcsolódóan;
- Művelődési Központ felújítása,
- Parkolók kialakítása a közforgalmú intézmények jobb megközelíthetősége
érdekében;
Ezeknél a fejlesztéseknél figyelembe kell venni a pénzügyi forrásokat és a
támogatási lehetőségeket.
Munkahelyteremtő - fejlesztési célkitűzések:
- A megújuló energiaforrást hasznosító üzem létrehozása (fürdőkút kísérőgázának
hasznosítása).
- Vállalkozási övezet kialakítása a letelepedni vágyó vállalkozások részére;
Idegenforgalmi célokat szolgáló beruházások létesítésének elősegítése.
A város "komfortosságát" szolgáló beruházási, fejlesztési célok:
Elsődlegességek:
Ki kell építeni a déli elkerülő utat. Meg kell építeni a város ellátatlan területein a
szennyvízcsatorna-hálózatot amelyek az I.-III. ütemből kimaradtak. A kimaradt
területeken ki kell építeni az ivóvízvezeték hálózatot. Folytatni kell az úthálózat
pormentesített (aszfalt) burkolattal való ellátásának programját. A belvízelvezető
csatorna-hálózat rekonstrukcióját folytatni kell. Az ivóvízminőség-javító program
keretében végzett fejlesztést, rekonstrukciót be kell fejezni. A parkolók számát növelni
kell.
További fejlesztési célok, programok:
Az egészségügyi
kialakítása).

alapellátás

feltételrendszerének

fejlesztése

(Egészségház

Az elektronikus ügyintézés teljes megvalósítása érdekében fejleszteni kell a
Nádudvari Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközrendszerét.
- 17 Intézményi rekonstrukciók, fejlesztések
Folytatni kell a közintézmények korszerűsítését, az Ady Endre Művelődési Központ és
Városi Könyvtár és II. és III. óvoda, a Baksai utcai és a Boldizsár iskola felújításával.
Az egészségügyi alapellátás feltételrendszerének fejlesztése (Egészségház
kialakítása).
Elsődlegességek:
Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár felújítása: az épület elavult
energetikai rendszerét modernizálni kell, be kell fejezni a napelemes rendszer
telepítését, amely a villamos energia igény kielégítése révén eredményez hosszú távon
is fenntartási költség csökkentést. Az így felszabaduló forrást be kell fektetni az
intézmény technikai fejlesztésébe (színpadtechnika, stb.)
További fejlesztési célok, programok:
& Fürdő fejlesztés gyógyászati rész kialakításával illetve fedett termál rész
kialakításával;
& az Ady tér rekonstrukciójának folytatása a Művelődési Központ környezetének
rekonstrukciója révén;
& A Nádudvari Polgármesteri Hivatal régi épületszárnyának
átalakítása;
& Emőd I. tó turisztikai célú hasznosításának II. üteme (közösségi színtér
kialakítása, jelenlegi elemek fejlesztése, összekötése) a Kösely környezetének
rendbetétele;
& Egészségház kialakítása;
& Szociális városrehabilitáció.
A város működtetés főbb feladatai:
• A város egész területén nagyobb figyelmet fordítani: a felmerült problémák
kezelésére, a lakosságot érintő ügyek gyorsabb intézésére és a köztisztaságra.
• A közintézményeink épületeinek, köztereink folyamatos gondozására.
• Az intézmények energiafelhasználásának hatékonyabbá tételére /gázkiváltás,
villamos energia felhasználás/. A legolcsóbb szolgáltatók kiválasztása.
• Az óvodai nevelőmunka jó színvonalának megtartására és folyamatos növelése
a város elvárásainak megfelelően.
• A civil szervezetek összefogására, támogatására a jövőben is a jelenlegi
szintnek megfelelő figyelmet kell fordítani.
II. Oktatás, nevelés, közművelődés
A jólét és a szabadság nélkülözhetetlen része a tudás, olyan oktatást, köznevelést
támogatunk, mely minden gyermek felemelkedését, a pedagógusok, közalkalmazottak
anyagi, erkölcsi megbecsülését szolgálja.

- 18 Általános elvárások:
A köznevelési szolgáltatás egészére vonatkozóan:
~ az intézményi infrastruktúra állagának megóvásával a további romlást
meg kell akadályozni, meg kell teremteni a pénzügyi feltételeit annak, hogy az
intézmények valamennyi épülete komfortossá váljon;
~

A hatályos jogszabályoknak megfelelően biztosítani kell a köznevelés,
közművelődés feltételrendszerét.



Kiemelt feladatként kell kezelni az informatikai és számítástechnikai
rendszerek fejlesztését, tervszerű cseréjét, a működés fenntartásának
lehetőségét biztosítani kell intézményi rendszergazda alkalmazásával.

~

Az intézményi eszközfejlesztési és eszközbeszerzési igényeket
érvényesíteni kell az éves költségvetés tervezésekor, a pályázati források és
átvett pénzeszközök bővítése miatt, (a hiányzó taneszközöket ütemezett
fenntartói taneszköz-fejlesztési program szerint bővíteni, korszerűsíteni és
cserélni szükséges);

~ Az óvodai nevelő - oktató munka színvonalának emelése érdekében el kell érni,
hogy minden intézményben kiépüljön és megfelelően működjön a nevelőoktató munka ellenőrzési, mérés - értékelési gyakorlata;


a köznevelési és közművelődési feladatok feltételrendszerének javítása
érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a pályázati lehetőségek, mind
teljesebb kihasználására, fenntartói önerő biztosításával.

Továbbá:
1. A hatályos jogszabályoknak megfelelően biztosítani kell a köznevelés
feltételrendszerét.
2. A köznevelési törvénynek megfelelően mindenkor elsődleges szempont legyen
az oktatás-nevelés színvonalának növelése, a minőségi elvek fejlesztése.
3. Támogatni lehet, és be kell vonni a kulturális tevékenységbe a civil
szerveződéseket. A kialakult, hagyományos városi rendezvényeket folytatni,
megtartani szükséges.
4. A szabadidős és versenysport fejlesztése, az ifjúság egészséges életmódra
nevelése érdekében a sportkoncepciónak megfelelő támogatási rendszert kell
fenntartani
az
önkormányzat
mindenkori
pénzügyi
lehetőségeinek
figyelembevételével.
5. Az önkormányzat a közművelődés és a kultúra tevékenységekkel
kapcsolatban, a szolgáltatások biztosítása és a szolgáltatások színvonalának
emelése érdekében a következő feladatok ellátásának szükségességét
fogalmazza meg:
6. A könyvtár működtetése során:

- Intézkedéseket kell tenni a könyvállomány gyarapítása érdekében, ehhez
ki kell használni a pályázati lehetőségeket
- Ismertté kell tenni a könyvtári szolgáltatások körét.
- 19 7. Felülvizsgálja a közneveléshez kapcsolódó esélyegyenlőségi és a helyi
esélyegyenlőségi programot.
8. Gondoskodik az óvodai ellátás megszervezéséről.
9. Az önkormányzat segíti az önkormányzati intézmények pályázati
tevékenységét, figyelemmel kíséri a benyújtott pályázatokat és azok
megvalósulását.
Megvalósítási program
Kiemelt feladatok:
A fenntartó:
~ Az intézmények kapacitását, a csoport létszámot a fenntartó
évenként felülvizsgálja és a demográfiai mutatóknak és az elfogadott
feladatfinanszírozási elveknek megfelelően hagyja jóvá.
~ A különböző források biztonságos elnyerése érdekében az
önkormányzat éves költségvetésében külön keretet határoz meg a
pályázati önerő biztosításához.
Az óvodai nevelés:
Az óvodai nevelésről szóló kötelező feladatainkat három tagóvoda
működtetésével biztosítjuk. A felvételre jelentkezőket teljes létszámban tudja az
intézmény fogadni. Figyelembe véve a demográfiai helyzetet, és a tagóvodák
kihasználtsága a megfelelő gyermeklétszám következtében a következő
ciklusban is biztosított lesz. Az óvodai nevelés programja határozza meg a
nevelés fő területeit Óvodai csoportjainkban ennek megfelelően történt a
tervezés, ez alapján kell folytatni a munkát a ciklus folyamán.
A magatartászavarokkal küzdő gyermekek számának növekedésével felértékelődik a
szakszolgálat feladata. A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, logopédiai,
pszichológiai ellátás további fejlesztésére van szükség.
Kiemelt fejlesztési célok, programok;
1. Az intézményi kapacitások és a demográfiai mutatók szinkronizálása a
csoportok gyermeklétszámának optimális, a köznevelési törvény
előírásainak megfelelő alakításával. Maradjon a bölcsőde az óvoda
szerves része, keresni kell a bölcsődei ellátás hatékonyságát növelő
lehetőségeket.
2. Minden 3. életévét betöltött gyerek óvodába járásának feltételeit biztosítani
kell
3. Az óvodai nevelés tárgyi és személyi feltételrendszerének szinten tartása, a
sajátos feladatok feltételrendszerének fejlesztésével.

4. A Minőségirányítási Program végrehajtásának évenkénti értékelése,
nyilvánossá tétele;
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5. Nagyobb súlyt kell fektetni az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek
óvodába járatására nevelési esélyteremtésük érdekében.
6. Szükséges a
fenntartása.

fejlesztéshez,

tehetséggondozáshoz

alkalmas

helyiségek



A képességfejlesztéshez, az óvodások
biztosítani kell a speciális eszközöket.



Az integrációs óvodai fejlesztő program biztosítsa, a hátrányokkal érkező
gyermekek fejlesztését, esélyegyenlőség megteremtését, iskolába történő
felkészítéssel.

iskolára

való

felkészítéséhez

További fejlesztési célok, programok:
~ A gyermekek védelméről és a gyámügyi ellátásáról szóló törvény a gyermekek
napközbeni ellátása keretében rendelkezik a bölcsőde intézményéről.
Személyi és tárgyi feltételei a törvényes működéshez biztosítottak.
~ A korosztály életkori sajátossága a játéktevékenység dominálása. Ezen
keresztül lehet nevelni, formálni a kicsiket. Az óvodai nevelés programja
meghatározza a nevelés fő területeit. Óvodai csoportjainkban ennek
megfelelően történjen a tervezés, ez alapján kell folytatni a munkát.
~ A fejlesztő csoportok lehetőség szerinti létrehozásával az óvoda pedagógusai
az esélyegyenlőség elérésére törekedjenek.
~ A hátrányos helyzetű óvodások iskolára való felkészítéséhez speciális
eszközöket, módszereket kell alkalmazni.
Alapfokú oktatás:
A 2013. január 1-én bekövetkezett átszervezés kapcsán az alap és középfokú
iskola fenntartása a KLIK feladata lett. Önkormányzatunk az általános iskola
működtetésével kapcsolatos feladatok ellátását vállalta s kívánja vállalni a
jövőben is.
Közművelődés, kultúra:
A város életének fontos közösségi színtere a Művelődési Központ. Hagyományaink
ápolása, természeti, művészeti értékeink kihasználása, önszerveződő és szervezett
közösségeink támogatása a jövőben is feladat A kiemelt és már hagyományosnak

tekinthető rendezvények újszerű, friss szemléletű szervezése fontos, amelyet mindig
az igénynek megfelelően kell biztosítani.

- 21 Emellett el kell érni, hogy a város lakói hozzájuthassanak a kulturális szolgáltatás
különböző formáihoz, ne kelljen más városokba menniük egy - egy előadás
megtekintésére. Foglalkozni kell a fiatalok kulturált szórakozásának
lehetőségével, a lehetőségek növelésével.
Az ágazatban a helyi lehetőségeket (oktatási intézmények, civil szervezetek) jobban ki
kell használni. Az épület fő profilja a művelődés és a szórakoztatás legyen. Ez
mutatkozzon meg az épület hétvégi nyitvatartási rendjében is. A kulturális élet
finanszírozása a pályázatok, valamint támogatók által javítható Az elmúlt évekhez
hasonlóan ezeket a lehetőségeinket maximálisan ki kell aknázni. A Művelődési
Központ és Városi Könyvtár centrum szerepet tölt be, melyet erősíteni kell A
különböző csoportoknak, szervezeteknek több működési területet kell biztosítani Az
elmúlt időszakban igazolást nyert, hogy a "Kincsesház" mint tájház a város életében
jelentős szerepet tölt be. Felújítása után a tartalomszolgáltatás megújítása.
A feltételek megteremtésével egy állandó helytörténeti kiállítás létrehozása is, mely
bemutatná a település történetét.
Elsődlegességek:
A feladatok magas színvonalon való elvégzéséhez szükség van a tárgyi feltételek
javítására. Egy az ifjúság igényeit kielégítő zenei szolgáltatást nyújtó ifjúsági tér
kialakítása szükséges.
További fejlesztési célok, programok:
A kulturális élet finanszírozása a pályázatok, valamint támogatók által javítható. Az
elmúlt évekhez hasonlóan ezeket a lehetőségeinket maximálisan ki kell aknázni. A
nyilvános könyvtári ellátás rendszerének működtetése is a helyi önkormányzat
feladata. Könyvtárunk nyilvános, részben önálló közművelődési könyvtár. Potenciális
használói köre a város lakosságából tevődik össze. A könyvtár alapfeladata a
lakosság teljes körének dokumentumokkal és információkkal való ellátása.
Ugyanakkor elvárható az is, hogy a könyvtár állományának bővülésével az állandóan
fejlődő szolgáltatásokkal (fénymásolás, internetes szolgáltatás, elektronikus
levelezés, helyismereti dokumentumok összegyűjtése, könyvtári kölcsönzés stb.)
egyre növekedjen a könyvtárat látogatók és igénybevevők száma, többen keressék
és vegyék igénybe szolgáltatásait.
1. Továbbra is a város fő közösségi és kulturális színtere legyen.
2. Vállaljon fontos szerepet a közösségépítésben.
3. Törekedjen a már meglévő civil közösségek megtartására és újak
létrehozásának segítségére.
4. Feleljen meg és kísérje figyelemmel a lakosság kulturális, közművelődési és
szórakozási igényeit.
5. Vállalja fel a népi kultúra és magas kultúra közvetítését.
6. Adjon helyet az amatőr művészek bemutatkozásának, helyi művészeti
kezdeményezéseknek.
7. Fordítson különös figyelmet a fiatalok igényes szórakozási lehetőségeinek
kialakítására széleskörű programajánlattal.

8. Szorgalmazni kell a település múltját bemutató tárlat összeállítását és
bővítését.
9. A közművelődés, kultúra területén biztosítani kell a személyi és tárgyi
feltételeket az alaptevékenység ellátásához.
- 22 III. Sport:
A város érdeke, hogy a meglévő sport szervezetek helyzete stabilizálódjon,
megalapozott, folyamatos szakmai munkát végezzenek, így szolgálva a fiatalok,
diákok nevelését, egészséges életvitelét. A vállalkozások, civil szervezetek bevonása
a sport színvonalának emelése, a feltételrendszer szinten tartása érdekében
ösztönzendő.
A sport területén több tömegsportrendezvény szükséges (pl.: csatlakozás a Kihívás
napja c. rendezvényhez) ezek egyúttal az egészség megőrzés fontos eszközei is.
A Jókai utcai Sportcentrum nemrég nyitott meg, fontos, hogy az által nyújtott
szolgáltatok mielőbb beépüljenek a lakosság tudatába s a kínálat szélesítésén túl a
kihasználtság fokozására és szinten tartására kell törekedni.
A sportcsarnok felújítását követően biztosítani kell elsősorban az iskolai nevelésben a
mindennapos testnevelést, a csarnok fennmaradó nyitvatartási idejében a
versenysport és az iskolán kívüli edzések megszervezését az iskolavezetésével
együttműködve kell biztosítani.
Pénzeszközátadással támogatnunk kell továbbra is:
•

a tradicionális versenysportokat (kézilabda, labdarúgás, sakk)

•

az oktatási intézmény tanórán kívüli diáksport tevékenységét,

•

a szabadidős tömegsport-események öntevékeny alapokon történő
szervezését,

• a város arculatának alakításában, hírnevének öregbítésében kiemelkedő
jelentőséggel bíró sportesemények megrendezését.
Kiemelt fejlesztési célok, programok:
-

-

Az önkormányzatnak törekedni kell a tulajdonában lévő Futball pálya
állapotának javítására, fejlesztésére, amely minőségbeli változást
eredményezhet. Ehhez azonban feltétlenül szükséges a forrásoldal
kiterjesztése, a pályázati lehetőségek felkutatásával.
A település sportkoncepciójának aktualizálása.

Stratégiai célok:
- A sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakításának és
működtetésének támogatása, különös tekintettel az utánpótlás korúak
sportjára, valamint a szabadidős sportokra.

-

A területen tevékenykedő sportági szakszövetségek, sportszövetségek
alapvető működési feltételeinek további biztosítása, lehetőség szerint
javítása.
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A sporttámogatások arányainak meghatározása társadalmilag mérhető,
objektív értékek alapján.
A
település
sportfeladatának
megvalósításában
való
hatékony
közreműködés.

IV. Média:
Általános elvárások:
A lakosság objektív tájékoztatása a városi eseményekről, eredményekről és a
lehetőségekről. Biztosítson lehetőséget a helyi, megyei, országos események
megjelenítésére. A civil szervezetek segítségével sokrétű tájékoztatást kell biztosítani.
Teret kell adni a közösség szerveződési és közéleti gondolatok megjelenéséhez is.
A megjelenés lehetőségei:
~ Nádudvari Hírek városi közéleti lap fenntartása önkormányzati támogatással
minden családhoz való eljuttatás lehetőségével.
~ Polgármesteri tájékoztató, közérdekű információkkal.
~ Internetes tájékoztatás kiszélesítése, a városi honlap
fejlesztése, az önkormányzat Facebook oldalának
folyamatos tartalomszolgáltatással történő frissítése;
~ Megyei, regionális televízióban való alkalmi megjelenés.
 Gondoskodni kell arról, hogy aktualizált, települést bemutató és népszerűsítő
lapok és népszerűsítő és kiadványok jelenjenek meg.
V. Egészségvédelem:
Az önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása, melyet
jelenleg vállalkozó háziorvosi formában látunk el.
A felnőtt lakosságot 4 háziorvos, a gyermekeket 2 fő gyermekorvos, a fogászati
ellátást pedig 2 fogszakorvos látja el. A védőnői feladatokat 4 körzetben látják el. A
működés biztonságos feltételének fenntartása mellett fokozott figyelmet kell fordítani
a színvonalas ellátás érdekében. A jövőben fontos feladat lesz a fizikoterápiai
szakrendelés nyújtotta szinergiák hatékony kihasználása a fürdőüzemeltetés terén
valamint a szolgáltatás folyamatos fejlesztése. A laborellátás fejlesztése. A profilaxis
változatlanul elsőbbséget kell, hogy élvezzen. A lakossághoz el kell juttatni a korszerű
információkat.
Általános elvárások:
Az önkormányzat az egészségügyi ellátásra vonatkozó feladatait a felnőtt és
gyermek házi és fogszakorvosi szolgálatot teljes egészében vállalkozási formában
működtesse. Az ügyeleti szakellátásban változatlanul cél, hogy a nap 24 órájában
legyen orvos a településen. Az iskolai fogászati ellátás meg
Az önkormányzat az egészségügyi szolgálatot a helyiségek biztosításával segítse. A
betegségek gyógyítása mellett fontos szerepet kap a megelőzés Az

egészségmegőrzés érdekében több szakterülettel kell összefogni. Jelentős feladat
var az oktatási intézményekre a szemlélet kialakítása, formálása terén.
A sport, az egészséges életmód népszerűsítése a lakosság körében társadalmi
összefogást kíván.
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Egészségvédelmi feladatok
1. Fizikoterápiás szakrendelés bővítése a fürdő területén
2. A gyermekfogászat megvalósítása a pénzügyi lehetőségek függvényében. Az
iskolai fogászati feladat ellátása megoldott.
3. A kihelyezett szakrendelések megvalósítása.
4. Az ivóvízhálózat fejlesztése, alacsonyabb arzéntartalmú, nitrit- és nitrát
mentes ivóvíz biztosítása.
VI. Szociálpolitika
Általános elvárások:
A szociálpolitika feladata, hogy elősegítse a jövedelem-egyenlőtlenségek
mérséklését.
A helyi politika „egyik kulcskérdése" a lakosság szociális helyzetének megítélése a
térségi helyi-egyéni szociális problémák kezelési feltételeinek kidolgozása
megvalósítása.
A nagyarányú munkanélküliség fokozott mértékben hozta és hozza hátrányos
helyzetbe a város lakóinak jelentős részét.
A cigány családoknál a születések száma érzékelhetően az átlagos felett van.
A jövőben a helyi cigányság összefogásának erősítése figyelmet igényel, mely a
roma szervezetek összefogását és az aktív munkába való részvétel biztosítását
jelenti.
A településen nő a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű családok száma.
A szociális feszültségek növekedésével, a szociálpolitikai tevékenység a szociális
ellátás biztosítása egyre nagyobb gondot jelent az önkormányzatnál.
A hivatali munkán belül mind az ügyek mennyiségét, mind pedig a pénzügyi
vonatkozását illetően a szociálpolitikai tevékenység mellett a gyermekvédelem
feladatai megsokszorozódtak, ez a ciklus során kiemelt figyelmet kell, hogy kapjon.
A szociális törvény egységesen és átfogóan szabályozza a szociális ellátásokat új
ellátási formákat vezet be, leszűkíti a település szociális ellátásával kapcsolatban az
önkormányzatok lehetőségeit és felelősségét megnöveli. Az önkormányzat
feladatává teszi mind az ellátó rendszer működtetését, mind pedig a rászorultak a
finanszírozását. Központi támogatásra nem számíthat az önkormányzat, ezért saját
forrásai méretei határozzák meg a feladat ellátására fordítható lehetőségeket.
A rászorultak intézményi ellátásában a Szociális Szolgáltató Központ játszik
fontos szerepet.
A lakosság szociális biztonsága kizárólag jövedelemkiegészítő pénzbeli ellátások
révén nem teremthető meg. A munkalehetőség biztosítása oldhatja meg a helyzetet
ennek eszköze a közmunkaprogram. A hátrányos helyzet nemcsak az alacsony

jövedelemmel és a rossz fizikai életkörülményekkel értékelhető, megítélésében
szerepet kaphat az életkor és a romló egészségi állapot is.
A város szociális intézményi ellátórendszerének elemei kiépítettek a szociális törvény
által előirt intézmények létrehozása megtörtént, azonban azok bővítésére és
korszerűsítésére szükség van az elkövetkezendő ciklusban.
- 25 A szolgáltatásokat azok az egyének, családok veszik igénybe, akik a társadalmi,
gazdaság, körülmények, illetve koruk és egészségi állapotuk miatt nem képesek
saját erőből önmaguk létfenntartásáról, mindennapi életvitelükről gondoskodni.
Az ellátások területén célszerű az un. természetbeni juttatások előtérbe
helyezése.
A Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály által kihelyezett
ügyfélfogadásra változatlanul van igény.
Az önkormányzatnak fel kell vállalni, hogy a szociális ellátási formák a
természetbeni juttatások felé orientálódjanak. El kell érni, hogy éhező gyerek
Nádudvaron ne legyen. Az ingyenes étkezés elterjedése oldhatja a kialakult
feszültséget. A nyári gyermekétkeztetést változatlanul vállalja az önkormányzat az
iskolával összefogva, hogy nyáron is legalább napi egy étkezésre legyen lehetősége a
rászorulóknak.
Elsődlegességek:
A támogatások mellett az önkormányzat fordítson figyelmet a személyes kapcsolat
keretében
történő segítségnyújtásra, vagyis a szociális szolgáltatásokra is, amelyeket a
Szociális Szolgáltató Központ révén nyújtunk a lakosság részére.
Növelni kell a közmunkaprogramban résztvevők számát mely a munkára szoktatás
mellett segít a város rendjének helyreállításában is.
További fejlesztési célok, programok
A város szociális ellátórendszerének elemei kiépítettek, a szociális törvény által előírt
intézmények létrehozása megtörtént, azonban azok bővítésére és korszerűsítésére
szükség van az elkövetkezendő ciklusban.
Az önkormányzat célja az idősek otthonának megépítése, kialakítása. Ennek a jelenlegi
ismereteink szerint forrásoldalon az önkormányzati önerő mellett a pályázati
lehetőségek optimalizálása lehet megoldása.
VII. Közellátás, ipar, mezőgazdaság
A rendszerváltást követően a piacgazdaságra való áttérés jelei talán leghamarabb a
kereskedelemben jelentkeztek. Az időközben munkanélkülivé váló lakosság egy része
is e területen keresett megélhetést.
A város élelmiszerkereskedelemben ellátottsági szintje megfelelő. Iparcikk kereskedés
területén kevés a választék. A választék bővülése egyszerre növeli a kínálatot és
alkalmas az árak szinten tartására, csökkentésére.
Vendéglátás terén megépült egy 200 férőhelyes éttere, amely alkalmas rendezvények
lebonyolítására. A Kövy iskola komplex fejlesztése során az önkormányzat is

megépített egy konyhát, amely mellett egy 200 fő ellátására és különböző
rendezvények tartására alkalmas étterem került kialakításra. A jövőben ennek
hasznosításához kell a feltétel rendszert kialakítani.
Megoldásra váró feladat a szolgáltatóipar fejlesztése, különös tekintettel a háztartási
gépek, kerékpárok, valamint híradástechnikai eszközök javítása.
Az ipar területén elsődleges és legfontosabb szempont lesz a nádudvari és a
letelepülni szándékozó vállalkozások igényeinek kielégítése érdekében az
önkormányzat eszközeivel történő segítése, a közreműködés optimalizálása. Az
önkormányzati döntések soron kívüli meghozatala. Ennek lehetséges módja a kezdő
vállalkozások támogatása: kedvező feltételű telekvásárlással, szaktanácsadással.
Mezőgazdaság:
 Falugazdászi iroda elhelyezésének további biztosítása
 Saját
földterület hasznosítása a közmunkaprogram lehetőségeinek
kiaknázásával
 Ismeretterjesztő előadások, konferenciák szervezésének támogatása
 Külterületi utak, csatornák és árkok karbantartása, illetve ezek felügyelete
 A település agrárhelyzete, fejlettsége jó alapot biztosít a korszerű mező – és
élelmiszer gazdaság tovább fejlesztésére a térségi integrátor szerepének
tovább erősítésére. A kiemelkedő potenciállal rendelkező gazdasági
szervezetek (NAGISZ Zrt.; KITE Zrt.; HAGE Zrt.; AGROKÉMIA Kft.), családi és
egyéni gazdálkodók, vállalkozók összefogásával. Európai Uniós források
felhasználásával az élelmiszer szakmában mind a hazai, mind a külföldi
piacon sikeresek lehetnek. Az élelmiszer feldolgozó üzemek bővítésével, a
termelés növelésével lesz reális lehetőség új munkahelyek létesítésére.
A foglalkoztatottság növelése
meghozatalára van szükség:

érdekében

a

következő

intézkedések

• A vállalkozások telephelyhez jutásának támogatása, szervezése;
• új munkahelyek létrehozásának támogatása;
• gyorsított ügyintézés, munkaerő szervezés, képzések szervezése;
• A munkanélküliek hasznos foglalkoztatása: kertészet, hulladékválogató.
• a kísérőgáz hasznosítása révén olcsóbb hőenergia biztosításának
támogatása, az erre épülő vállalkozásokkal együttműködve.
Egyéb szervezési feladatok:
•

Szorosabb együttműködés a város gazdasági társaságaival és a
vállalkozókkal.
• Együttes pályázati lehetőségek kihasználása.
• Munkáltatói igényeknek megfelelő szakképzés támogatása.
• Pályázat figyelő. A lakosság tájékoztatása az igénybe vehető pályázati
lehetőségekről.
•
A közmunkaprogramok kínálata esélyek hatékonyabb kihasználása révén az
önkormányzati fenntartású, működtetésű intézmények ellátása a helyben
megtermelt terményekkel, az esetleg keletkező felesleg értékesítésével.
VIII. Környezetvédelem
Városunkban közvetlen veszélyt jelentő környezeti forrás a talaj viszonylag magas
nitrit és nitrát tartalma. A civilizációs ártalmak itt is jelentkeznek, ezért tervszerűen
óvni, védeni kell az élő környezetünket.

A szennyvízberuházás befejeztével a forgalmas utcákon fásítási akciókat kell
szervezni.
Be kell vonni a lakosságot a helyi környezetvédelmi, városszépítés; és megóvási
feladatok végrehajtásába.
- 27 Elő kell segíteni mindazon szervezetek és szerveződések létrejöttét, működését,
melyek képesek maguk köré tömöríteni a lakosságot, sajátjuknak érzik a tiszta
várost.
Támogatni és ösztönözni kell, hogy az oktatási intézményeinkben tovább erősítsék a
környezetvédelmi nevelést.
Bővíteni kell a szelektív hulladékgyűjtést, hulladékválogatót kell létrehozni a lerakó
telepen.
Gondoskodni kell a hulladék tervszerű elszállításáról, az illegális szemétlerakók
megszüntetéséről.
A környezet- és természetvédelem területén szükséges, legfontosabb teendők:
• A közigazgatási területre egy átgondolt egységes zöldfelület gazdálkodási
rendszer kiépítése
• A település területén lévő lezárt temetők rendbetételének szorgalmazása;
• Épített és természeti értékeink ápolása, fejlesztése;
• Szilárd kommunális hulladéklerakóba érkező hulladék feldolgoztatásának
megvalósítása;
• Illegális hulladéklerakók felszámolása,
• A szennyvíz-csatornahálózat megépítésének teljes körű befejezése,.
• a felszíni vízelvezetés korszerűsítése;
• jó minőségű ivóvíz- biztosítása a szigorodó előírásoknak megfelelően.
•A szelektív hulladékgyűjtés bővítése. Hulladékválogató létrehozása a lerakó
telepen.
• A zöldterületek növelése a városban.
• a belvízelvezető rendszerek tisztán tartása
• őshonos fajok előnybe részesítése a növénytelepítéseknél,
• a település belterületén az élőhelyek védelme.
IX. Közbiztonság
Általános elvárások:
Az objektív biztonság és a szubjektív biztonságérzet közelítése és javítása.
Az életminőséget javító közbiztonság megteremtése, a bűnözés csökkentése.
Partnerségi viszony fejlesztése az önkormányzat az illetékes rendészeti szerv, a helyi
intézményi struktúra, a gazdasági élet helyi szereplői, a lakossági- civil
szerveződések és a lakosság minél szélesebb rétege között.
Elsődlegességek a közrend, közbiztonság érdekében:
o Személy és vagyonvédelem erősítése a rendőrség hathatós jelenlétével.
o A Nádudvari Rendőrőrs fejlesztésének,létszám bővítésének támogatása.
o Állandó ügyelet a rendőrség épületében.
o Nagyobb közbiztonsági létszám, emeltebb rendőri jelenlét a közterületeken
/mellékutcákon is/.
o A Rendőrség, Polgárőrség, Mezőőrség kapcsolatának erősítése.

o A Polgárőrség tartós jelenléte az iskolában, a Művelődési Központban és
környékén.

- 28 o Települési őrök tovább foglalkoztatása.
o Térfigyelő kamerarendszer kiépítésének folytatása.
o A város területén megjelenő nemkívánatos idegen személyek fokozott
ellenőrzése.
o A fiatalok kulturált szórakozásának támogatása.
További fejlesztési célok, programok:
~ A közbiztonság fokozása és a bűnmegelőzés hatékonyságának növelése
jövőben kapjon nagyobb hangsúlyt.
~ Kiemelt feladat a közterületek és a nyilvános helyek rendjének biztosítása.
~ A fiatalkorú bűnözés csökkentése.
~ Az említett korosztály célirányos nevelése, a bűnözés utánpótlási bázisának
csökkentése.
~ Droghasználat és drogterjesztés megelőzése
~ Családon belüli erőszak megelőzése, megtörtént esetek megfelelő kezelése.
~ Az idős, egyedül élők fokozott védelme, biztonságuk növelése.
~ Áldozattá válás megelőzése.
~ A településeken fellelhető kedvezőtlen tendenciák megállítása.
~ Közlekedési balesetek, gépkocsi feltörések, betöréses lopások, besurranások,
közterületen elkövetett bűncselekmények, csökkentése, a szükséges
intézkedések megtétele.
X. Turisztika:
A turisztika megfelelő előkészítés és összefogás mellett városunk kitörési
pontja lehet.
Cél a helyi turisztikai vállalkozások összefogása, segítése.
Kiemelt fejlesztési célok, programok:
- Ki kell használni a pályázatok nyújtotta fejlesztési lehetőségeket.
- Vidékfejlesztésben szükséges a megyei önkormányzat aktív közreműködése – a
vidékfejlesztést teljesen új alapokra helyező – a Leader programban: a Leader
csoportokkal történő kapcsolattartás, nemzetközi kapcsolataik segítése, a csoportok
közötti együttműködés ösztönzése.
Az idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések:
-

Fejleszteni kell a település turisztikai arculatát.
Kiemelten kell kezelni azokat a fejlesztéseket, melyek turisztikailag is
kiemelkedő jelentőséggel bírnak, vonzerőt jelentenek.

Turizmust erősítő attrakciók:

Kulturális turizmus, rendezvények
- Az országos hírű rendezvényekhez (Hortobágy-Debrecen) kapcsolódó sajátos
Nádudvart
jellemző
programok
szervezése
(népművészeti
kultúra
bemutatására, városnap)
- 29 - A népi iparművészethez kapcsolódó országos vonzású művésztelepek és
alkotótáborok létrehozása
- A város műemlékeinek és környezetüknek a rekonstrukciója
Ökoturizmus
- A gyalogos és kerékpáros turizmus számára a tájegység hagyományainak
bemutatására
- A Hortobágyi Nemzeti Park természet- és tájvédelmi területein szervezett ökotúrák a
kijelölt zónákban és útvonalakon, jelzett túra és kerékpárutakon, képzett szakmai
kísérőkkel, Nádudvar központtal.
- Hortobágy és a tájegység hagyományait bemutató és oktató nyári táborok
létesítése.
- Városi kirándulóhely kialakítása a tanösvény területén.
Vadászat, horgászat
- A jó vadállomány és
szolgáltatásokkal.
- Horgászturizmus,

a

meglévő

hagyományok

kihasználása,

kiegészítő

Gyógyturizmus
- Gyógyvízre alapuló strandfürdő és környékén gyógyüdülőhelyi környezet
kialakítása, gyógyszálló és hozzá kapcsolódó speciális gyógyszolgáltatások
működtetése.
Családias,
nyugodt,
strand
és
pihenő
övezet
kialakítása,
gyermekmedence fejlesztése.
XI. Nemzetközi kapcsolatok
Általános elvárások:
Az Önkormányzat hosszú távú érdeke, hogy biztosítsa a nemzetközi kitekintést, a
kapcsolatrendszerek kialakítását más kultúrákkal, gazdasági szereplőkkel.
Ennek érdekében:
- Tovább ápoljuk kapcsolatainkat testvérvárosainkkal (Urzedow, Szalárd).
- Törekszünk a nemzetközi idegenforgalmi kapcsolatot gazdasági kapcsolatokká
bővíteni.
XII. ÖSSZEGEZÉS
Nádudvar Város működésének és fejlődésének stratégiai elemei:

1. a város biztonságos működtetésének fenntartása, és finanszírozható
fejlesztése.
2. a gazdasági élet erősítése, a munkahelyteremtés feltételeinek javításával.
3. a város lakosságának bevonása környezetének tisztántartása,
gondozottsága megőrzése érdekében, az élhető város kialakításához
szükséges szemlélet fejlesztése.
- 30 Az aktuális feladatok pénzügyi fedezetét a mindenkori költségvetésben kell az
önkormányzat teherbíró képességére figyelemmel, a gazdálkodás egyensúlyának
megtartása mellett biztosítani.
Az a célunk, hogy biztos megélhetést, komfortos életteret, új lehetőségeket
kapjon városunk minden lakója.
Nádudvar, 2015. május
_________________________
Beke Imre sk.
polgármester
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 48/2015.(IV.30.) Ök.
sz. határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény 116. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2014 -2019. évek közötti
időszakra vonatkozó gazdasági (ciklus) programját megtárgyalta és azt a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadta.
Határidő:
Felelős:

folyamatos (a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
általános választásának 2019. évi időpontjáig)
Beke Imre polgármester
Melléklet a 48/2015. (IV.30.) önkormányzati számu határozathoz
Nádudvar Város Önkormányzat
Gazdasági Programja
a 2014-2019. évek közötti önkormányzati ciklusra

Készítette: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Megállapította: 48/2015. (IV.30.) Önkormányzati számú határozat
- 31 Bevezető
Az elmúlt ciklus városfejlesztési koncepciójára építve, az elkezdődött
folyamatokat és munkálatokat figyelembe véve készült e program
érvényesíti azt a szándékot, hogy céltudatos, a város adottságaira és
lehetőségeire épülő versenyképes és a folyamatosságot biztosító
önkormányzati munka valósuljon meg.
Városunkban, a megélhetés biztos alapját változatlanul a mezőgazdaságra épülő
nagyüzemi cégek és ennek ágazatai jelentik. Az elmúlt időszakban szépen
gyarapodtak a kis és középvállalkozások is, de a begyűrűző gazdasági válság
mindenütt érezteti a hatását. Egyik napról a másikra, sajnos munkahelyek szűntek
meg. A felépülés hosszabb időt fog igénybe venni, mint ahogy előzetesen gondoltuk.
Az iparűzési adóerő-képességünk növekedése miatt az állam beszámítási
módszertana révén a helyi források csökkentek mégis jelentős fejlesztéseket
hajtottuk végre:
• Járdák építése lakossági összefogással
• Kövy iskola komplexfejlesztése
• Óvodabővítés és fejlesztés
• Városközpont funkcióbővítő rehabilitációja
• Ivóvízminőség-javítás
• Szennyvízcsatorna hálózat fejlesztés III. üteme
• Szennyvíztelep bővítés
• Belvízelvezetés fejlesztése
• Fürdő fejlesztése:
o Fizioterápia
o Szaunaház
A jövőben a fejlesztésekhez – a szigorodó feltételrendszer miatt- nehezebb
lehet a szükséges önerő előteremtése.
A következő ciklusban a legfontosabb feladat a munkahelyek megtartása, új
vállalkozások nádudvari letelepedésének elősegítése mellett, a város
működőképességének fenntartása.
Ennek érdekében fontos, hogy olyan feltételeket igyekezzünk kialakítani, amely
segíti a vállalkozások fennmaradását, idetelepülésüket.
Ha munkahelyteremtésben gondolkodunk, akkor Nádudvar városát be kell kapcsolni
az ország vérkeringésébe. Ehhez a megközelíthetőségünk érdekében jó minőségű
utak kellenek. Szükséges még az infrastruktúra más területeinek fejlesztése is
elsősorban a közüzemek területén - víz, szennyvíz, áramellátás biztosítása, a
mobilkommunikációs technológiák letelepítésének segítése stb. Az infrastrukturális
fejlesztéseknél szükséges a lakossági, vállalkozói forrás bevonása,mint a szennyvíz
csatornahálózat III. üteme esetén megtörtént.
Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy csökkenjen a munkanélküliség!

Hatékony közmunkaprogramot kell szervezni, amely átmenetileg enyhíti a
munkanélküliséget, és segít a város rendjének, tisztaságának helyreállításában,
fenntartásában. A közmunkaprogram keretében érték előállítására kell törekedni. A
mezőgazdasági programban megtermelt javak köznevelési intézményeikben való
felhasználásának arányát növelni kell.
Az oktatás területén szakirányú felnőttképzéssel is sokat segíthetünk az
álláskeresők elhelyezkedésében.
- 32 A város költségvetésének tervezése során, bár jogszabályi előírás, de változatlanul
kevés a realitása annak, hogy pl.: nullszaldós költségvetést készítsünk, ezért
elengedhetetlen az egyéb pályázati lehetőségek kiaknázása a működési feladatok
ellátásához is.
A város saját bevételi forrásának növelése korlátozott.
A lakosság szociális hátterét és teherviselő képességét figyelembe véve a bevezetett
helyi adók mértéke nem növelhető tovább. Újabb adónem bevezetése nem indokolt.
Elvárás, hogy az intézményrendszerünkben a kötelező feladatokat, legalább a
jelenlegi vagy lehetőség szerint annál jobb színvonalon lássuk el.
A hatékony működtetés érdekében ezért mindent meg kell tenni. Ahhoz, hogy a
kiadásaink csökkenjenek, az intézményeink energetikai korszerűsítését folytatnunk
kell.
A tervezéseknél arra kell ügyelni, hogy csak fejlesztésre vehetünk fel hitelt, mert ez
hosszútávon megtérül.
Fontos fejlesztési forrás a pályázatok benyújtásával elnyerhető összeg. Ezért kiemelt
feladat a pályázati lehetőségek figyelése, megfelelő pályázatok készítése.
A ciklusban el kell érni azt, hogy az önkormányzat és a gazdálkodó szervezetek
között rendszeres egyeztetés fóruma és gyümölcsöző együttműködés alakuljon ki,
illetve a jelenlegi fennmaradjon.
ALAPCÉLOK:
1. A 2014. október 12-én megválasztott Képviselő-testület alapvető célja, hogy
biztosítsa a város működőképességét, az önkormányzat kötelező és önként vállalt
közfeladatainak ellátásához szükséges gazdasági alapokat megteremtse, a
feladatokat önkormányzati és társulási fenntartású intézményrendszeren
keresztül ellássa a takarékosság, a gazdaságosság és hatékonyság elveinek
figyelembe vételével.
2. Meghatározó célunk város népességmegtartó képességének javítása a
munkanélküliség csökkentése, a munkahelyteremtő beruházások támogatása.
Ennek érdekében támogatjuk a nádudvari agrárium diverzifikálását, mert ezzel is a
város versenyképessége erősödik.
3.A társadalmi elvárásoknak megfelelő szakképzett munkaerő növelése a
munkavállalás alapfeltétele. Az oktatás területén korszerű alapképzés
alkalmazásával, szakirányú felnőttképzéssel ezt meg tudjuk valósítani. A
gazdasági társaságok igényei szerinti képzések indítására a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatala Foglakoztatási Osztálya
(régebben Munkaügyi Kirendeltség) is nyitott.
4. A gyógyturizmus, a vendéglátás, a kézművesség, a hagyományok ápolása,
bemutatása a helyi vállalkozók bevonásával, ötleteik, javaslataik
figyelembevételével fejleszthető és így a város fejlődésének egyik meghatározó
tényezőjévé válhat.
5. Környezetünk tisztasága, rendezettsége, esztétikussága fontos számunkra,

ezért a környezeti károk felmérése és a további szennyezések elkerülése
alapvető célunk. Az önkormányzat közélet alakító szerepéből adódóan
elősegíti, hogy a lakosság és a gazdasági szervezetek védjék, ápolják és
fejlesszék a környezetet.
6. A településen élő lakosság szolgáltatásokkal való ellátása, a településben rejlő
előnyök feltárása, gyarapítása, kihasználása, a település vonzóbbá tétele, a
lakosság megtartása határozott célunk.
7. A földrajzi pozíció és a közlekedés szerkezetének fejlesztése alappillére
városunk fejlődésének.
Az önkormányzat működésének alapelvei
1. Az önkormányzat maradéktalanul köteles gondoskodni kötelező
feladatainak ellátásáról. A Képviselő-testület döntéshozatalánál
köteles figyelembe venni, hogy döntésének következményei nem
veszélyeztethetik a kötelező közfeladatok ellátásának biztonságát.
2.Az önkormányzati feladatok ellátásánál nagy figyelmet kell fordítani a
lakosság szükségleteinek célszerűbb és magasabb színvonalon történő
hatékony kielégítésére. A szolgáltatások színvonalát a lehetőségekhez
mérten, folyamatosan javítani kell.
3. Kívánatos, hogy a Képviselő-testület jól működővé és rendszeressé
tegye kapcsolatát a városban tevékenykedő kiemelkedő gazdasági
szervezetekkel, illetve
a város közéletét meghatározó
civil
szervezetekkel. Folyamatosan keresse a kapcsolattartást és
párbeszédet.
4. Döntéshozatalnál kiemelt szempontként kezelendő, hogy a döntés
szolgálja a település gazdasági életének élénkítését. Amennyiben az
önkormányzat gazdasági fejlesztést közvetlenül nem tud végrehajtani,
úgy minden lehetséges törvényes eszközzel segítse elő az ilyen jellegű
gazdaság élénkítést célzó beruházást, munkahelyek létesítését,
megtartását.
7. A döntéseknél élvezzen elsőbbséget a város jövőjét, fejlődését
meghatározó stratégia, kitörési pontok megoldási és végrehajthatósági
lehetősége.
8. A város fejlődése szempontjából kiemelten kezelt ágazatok: a
mezőgazdaság és az erre épülő élelmiszer feldolgozó ipar, a korszerű,
környezetbarát ipar, az idegenforgalom fejlesztése.
7. Nagyobb figyelmet és gondot kell fordítani a település médiabeli
megjelenítésére és a megjelenés minőségét emelni kell (sajtó, külső
kapcsolatok, kiadványok, internet kínálta felületek, stb.).
11. Kiemelt figyelmet kell fordítani a környezetvédelem és a
természetvédelem színvonalának megőrzésére, különösen a helyi és
környezeti értékekre.
12. Az önkormányzat ápolja továbbra is a kialakult nemzetközi
kapcsolatait. A meglévő kapcsolatokon kívül törekedjünk a város
arculatához és gazdaságához hasonló újabb nemzetközi kapcsolatok
kiépítésére.
13. Az önként vállalt feladatok körét, annak mértékét és módját a települési
önkormányzat a lakosság igényei alapján az anyagi lehetőségei
figyelembevételével határozza meg.
A ciklus részletes feladatai
I. Városépítés, városüzemeltetés

Általános elvárások:
A település alapcélja a városban élő emberek életkörülményeinek javítása Egy város
komfortfokozatát és az ott élők komfortérzetét legjobban a település fejlettsége és a
településüzemeltetés korszerűsége határozza meg.
Ezért folyamatosan karban kell tartani az elfogadott és hatályos településfejlesztési
koncepciót, és a helyi építési szabályzatot, integrál városfejlesztési stratégiát.
- 34 Törekedni kell arra, hogy a testület által támogatott és elfogadott változtatások minél
hamarabb végrehajtásra kerüljenek. A megvalósítás azonban a legtöbb esetben
erőteljese függ a pályázati kiírásoktól, pályázati forrásoktól.
Törekedni kell arra, hogy helyi koncepciónk, terveink összhangban legyenek az
országos területrendezési, fejlesztési tervekkel, harmonizáljanak a megyei, régiós,
térségi tervekkel.
Kiemelten kell kezelni azon városfejlesztési feladatokat, amelyek elősegítik a
település további városiasodását, lehetőséget teremtenek a népesség megtartására,
növelésére, munkahelyek megtartására, növelésére.
A városfejlesztés megszerzett lendületét minden lehetséges eszközzel fenn kell
tartani, az önkormányzati források és pályázati pénzek mellett a vállalkozói tőke
bevonása is indokolt.
Megvalósítási program
Elsőbbséget kell élveznie a folyamatban lévő beruházások teljes körű
megvalósításának:
1. Szennyvízberuházás III. üteme,
2. Ivóvízminőség-javító program befejezése,
3. Kövy iskola komplex fejlesztése.
További fejlesztési célok, programok:
- Idősek otthona építése;
- Hulladéklerakó telep fejlesztése;
- A déli elkerülő út /Kabai és a Püspökladányi utak/ összekötő szakaszának
megépítése;
- Belvízelvezető csatornák rekonstrukciójának folytatása, Völgyalj csatorna
építése;
- Fürdőfejlesztés;
- Fürdőkút kísérőgázának energetikai hasznosítása;
- Középületeink energetikai korszerűsítése.
- Közvilágítás energiahatékony korszerűsítése.
- Belterületi úthálózat /járda, út/ folyamatos évenkénti, ütemezett felújítása,
építése;
Az útalapok folyamatos karbantartása,
Aszfaltozás támogatása, járdák építése lakossági forrás bevonással,
segítséggel;

-

A város minden pontjának biztonságos megközelíthetősége érdekében
újabb útalapok megépítése, a meglevő útalapok pormentes lefedése
(aszfaltozás)
Nádudvart a környező városokkal és a fő utakkal összekötő úthálózat
felújításának szorgalmazása.
Városrehabilitáció folytatása a Mester u. - Malom u. - Nagisz
területeihez kapcsolódóan, Ady tér rekonstrukciójának folytatása a
Művelődési központhoz kapcsolódóan;
Művelődési Központ felújítása,
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- Parkolók kialakítása a közforgalmú intézmények jobb megközelíthetősége
érdekében;
Ezeknél a fejlesztéseknél figyelembe kell venni a pénzügyi forrásokat és a
támogatási lehetőségeket.
Munkahelyteremtő - fejlesztési célkitűzések:
- A megújuló energiaforrást hasznosító üzem létrehozása (fürdőkút kísérőgázának
hasznosítása).
- Vállalkozási övezet kialakítása a letelepedni vágyó vállalkozások részére;
Idegenforgalmi célokat szolgáló beruházások létesítésének elősegítése.
A város "komfortosságát" szolgáló beruházási, fejlesztési célok:
Elsődlegességek:
Ki kell építeni a déli elkerülő utat. Meg kell építeni a város ellátatlan területein a
szennyvízcsatorna-hálózatot amelyek az I.-III. ütemből kimaradtak. A kimaradt
területeken ki kell építeni az ivóvízvezeték hálózatot. Folytatni kell az úthálózat
pormentesített (aszfalt) burkolattal való ellátásának programját. A belvízelvezető
csatorna-hálózat rekonstrukcióját folytatni kell. Az ivóvízminőség-javító program
keretében végzett fejlesztést, rekonstrukciót be kell fejezni. A parkolók számát növelni
kell.
További fejlesztési célok, programok:
Az egészségügyi
kialakítása).

alapellátás

feltételrendszerének

fejlesztése

(Egészségház

Az elektronikus ügyintézés teljes megvalósítása érdekében fejleszteni kell a
Nádudvari Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközrendszerét.
Intézményi rekonstrukciók, fejlesztések
Folytatni kell a közintézmények korszerűsítését, az Ady Endre Művelődési Központ és
Városi Könyvtár és II. és III. óvoda, a Baksai utcai és a Boldizsár iskola felújításával.
Az egészségügyi alapellátás feltételrendszerének fejlesztése (Egészségház
kialakítása).

Elsődlegességek:
Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár felújítása: az épület elavult
energetikai rendszerét modernizálni kell, be kell fejezni a napelemes rendszer
telepítését, amely a villamos energia igény kielégítése révén eredményez hosszú távon
is fenntartási költség csökkentést. Az így felszabaduló forrást be kell fektetni az
intézmény technikai fejlesztésébe (színpadtechnika, stb.)
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& Fürdő fejlesztés gyógyászati rész kialakításával illetve fedett termál rész
kialakításával;
& az Ady tér rekonstrukciójának folytatása a Művelődési Központ környezetének
rekonstrukciója révén;
& A Nádudvari Polgármesteri Hivatal régi épületszárnyának
átalakítása;
& Emőd I. tó turisztikai célú hasznosításának II. üteme (közösségi színtér
kialakítása, jelenlegi elemek fejlesztése, összekötése) a Kösely környezetének
rendbetétele;
& Egészségház kialakítása;
& Szociális városrehabilitáció.
A város működtetés főbb feladatai:
• A város egész területén nagyobb figyelmet fordítani: a felmerült problémák
kezelésére, a lakosságot érintő ügyek gyorsabb intézésére és a köztisztaságra.
• A közintézményeink épületeinek, köztereink folyamatos gondozására.
• Az intézmények energiafelhasználásának hatékonyabbá tételére /gázkiváltás,
villamos energia felhasználás/. A legolcsóbb szolgáltatók kiválasztása.
• Az óvodai nevelőmunka jó színvonalának megtartására és folyamatos növelése
a város elvárásainak megfelelően.
• A civil szervezetek összefogására, támogatására a jövőben is a jelenlegi
szintnek megfelelő figyelmet kell fordítani.
II. Oktatás, nevelés, közművelődés
A jólét és a szabadság nélkülözhetetlen része a tudás, olyan oktatást, köznevelést
támogatunk, mely minden gyermek felemelkedését, a pedagógusok, közalkalmazottak
anyagi, erkölcsi megbecsülését szolgálja.
Általános elvárások:
A köznevelési szolgáltatás egészére vonatkozóan:
~ az intézményi infrastruktúra állagának megóvásával a további romlást
meg kell akadályozni, meg kell teremteni a pénzügyi feltételeit annak, hogy az
intézmények valamennyi épülete komfortossá váljon;

~

A hatályos jogszabályoknak megfelelően biztosítani kell a köznevelés,
közművelődés feltételrendszerét.



Kiemelt feladatként kell kezelni az informatikai és számítástechnikai
rendszerek fejlesztését, tervszerű cseréjét, a működés fenntartásának
lehetőségét biztosítani kell intézményi rendszergazda alkalmazásával.

~
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Az intézményi eszközfejlesztési és eszközbeszerzési igényeket
érvényesíteni kell az éves költségvetés tervezésekor, a pályázati források és
átvett pénzeszközök bővítése miatt, (a hiányzó taneszközöket ütemezett
fenntartói taneszköz-fejlesztési program szerint bővíteni, korszerűsíteni és
cserélni szükséges);

~ Az óvodai nevelő – oktató munka színvonalának emelése érdekében el kell
érni, hogy minden intézményben kiépüljön és megfelelően működjön a nevelőoktató munka ellenőrzési, mérés – értékelési gyakorlata;


a köznevelési és közművelődési feladatok feltételrendszerének javítása
érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a pályázati lehetőségek, mind
teljesebb kihasználására, fenntartói önerő biztosításával.

Továbbá:
1.A hatályos jogszabályoknak
feltételrendszerét.

megfelelően

biztosítani

kell

a

köznevelés

2. A köznevelési törvénynek megfelelően mindenkor elsődleges szempont legyen
az oktatás-nevelés színvonalának növelése, a minőségi elvek fejlesztése.
3. Támogatni lehet, és be kell vonni a kulturális tevékenységbe a civil
szerveződéseket. A kialakult, hagyományos városi rendezvényeket folytatni,
megtartani szükséges.
4. A szabadidős és versenysport fejlesztése, az ifjúság egészséges életmódra
nevelése érdekében a sportkoncepciónak megfelelő támogatási rendszert kell
fenntartani
az
önkormányzat
mindenkori
pénzügyi
lehetőségeinek
figyelembevételével.
5. Az önkormányzat a közművelődés és a kultúra tevékenységekkel
kapcsolatban, a szolgáltatások biztosítása és a szolgáltatások színvonalának
emelése érdekében a következő feladatok ellátásának szükségességét
fogalmazza meg:
6.

A könyvtár működtetése során:
- Intézkedéseket kell tenni a könyvállomány gyarapítása érdekében, ehhez
ki kell használni a pályázati lehetőségeket

- Ismertté kell tenni a könyvtári szolgáltatások körét.
7. Felülvizsgálja a közneveléshez kapcsolódó esélyegyenlőségi és a helyi
esélyegyenlőségi programot.
8. Gondoskodik az óvodai ellátás megszervezéséről.
9. Az önkormányzat segíti az önkormányzati intézmények pályázati
tevékenységét, figyelemmel kíséri a benyújtott pályázatokat és azok
megvalósulását.

- 38 Megvalósítási program
Kiemelt feladatok:
A fenntartó:
~ Az intézmények kapacitását, a csoport létszámot a fenntartó
évenként felülvizsgálja és a demográfiai mutatóknak és az elfogadott
feladatfinanszírozási elveknek megfelelően hagyja jóvá.
~ A különböző források biztonságos elnyerése érdekében az
önkormányzat éves költségvetésében külön keretet határoz meg a
pályázati önerő biztosításához.
Az óvodai nevelés:
Az óvodai nevelésről szóló kötelező feladatainkat három tagóvoda
működtetésével biztosítjuk. A felvételre jelentkezőket teljes létszámban tudja az
intézmény fogadni. Figyelembe véve a demográfiai helyzetet, és a tagóvodák
kihasználtsága a megfelelő gyermeklétszám következtében a következő
ciklusban is biztosított lesz. Az óvodai nevelés programja határozza meg a
nevelés fő területeit Óvodai csoportjainkban ennek megfelelően történt a
tervezés, ez alapján kell folytatni a munkát a ciklus folyamán.
A magatartászavarokkal küzdő gyermekek számának növekedésével felértékelődik a
szakszolgálat feladata. A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, logopédiai,
pszichológiai ellátás további fejlesztésére van szükség.
Kiemelt fejlesztési célok, programok;
1.Az intézményi kapacitások és a demográfiai mutatók szinkronizálása a
csoportok gyermeklétszámának optimális, a köznevelési törvény előírásainak
megfelelő alakításával. Maradjon a bölcsőde az óvoda szerves része, keresni
kell a bölcsődei ellátás hatékonyságát növelő lehetőségeket.
2.Minden 3. életévét betöltött gyerek óvodába járásának feltételeit biztosítani kell
3.Az óvodai nevelés tárgyi és személyi feltételrendszerének szinten tartása, a
sajátos feladatok feltételrendszerének fejlesztésével.
4.A Minőségirányítási Program végrehajtásának évenkénti értékelése,

nyilvánossá tétele;
5.Nagyobb súlyt kell fektetni az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek
óvodába járatására nevelési esélyteremtésük érdekében.
6.Szükséges a fejlesztéshez, tehetséggondozáshoz alkalmas helyiségek
fenntartása.
 A képességfejlesztéshez, az óvodások iskolára való felkészítéséhez
biztosítani kell a speciális eszközöket.
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Az integrációs óvodai fejlesztő program biztosítsa, a hátrányokkal érkező
gyermekek fejlesztését, esélyegyenlőség megteremtését, iskolába történő
felkészítéssel.

További fejlesztési célok, programok:
~ A gyermekek védelméről és a gyámügyi ellátásáról szóló törvény a gyermekek
napközbeni ellátása keretében rendelkezik a bölcsőde intézményéről.
Személyi és tárgyi feltételei a törvényes működéshez biztosítottak.
~ A korosztály életkori sajátossága a játéktevékenység dominálása. Ezen
keresztül lehet nevelni, formálni a kicsiket. Az óvodai nevelés programja
meghatározza a nevelés fő területeit. Óvodai csoportjainkban ennek
megfelelően történjen a tervezés, ez alapján kell folytatni a munkát.
~ A fejlesztő csoportok lehetőség szerinti létrehozásával az óvoda pedagógusai
az esélyegyenlőség elérésére törekedjenek.
~ A hátrányos helyzetű óvodások iskolára való felkészítéséhez speciális
eszközöket, módszereket kell alkalmazni.
Alapfokú oktatás:
A 2013. január 1-én bekövetkezett átszervezés kapcsán az alap és középfokú
iskola fenntartása a KLIK feladata lett. Önkormányzatunk az általános iskola
működtetésével kapcsolatos feladatok ellátását vállalta s kívánja vállalni a
jövőben is.
Közművelődés, kultúra:
A város életének fontos közösségi színtere a Művelődési Központ. Hagyományaink
ápolása, természeti, művészeti értékeink kihasználása, önszerveződő és szervezett
közösségeink támogatása a jövőben is feladat A kiemelt és már hagyományosnak
tekinthető rendezvények újszerű, friss szemléletű szervezése fontos, amelyet mindig
az igénynek megfelelően kell biztosítani Emellett el kell érni, hogy a város lakói
hozzájuthassanak a kulturális szolgáltatás különböző formáihoz, ne kelljen más

városokba menniük egy - egy előadás megtekintésére. Foglalkozni kell a fiatalok
kulturált szórakozásának lehetőségével, a lehetőségek növelésével.
Az ágazatban a helyi lehetőségeket (oktatási intézmények, civil szervezetek) jobban ki
kell használni. Az épület fő profilja a művelődés és a szórakoztatás legyen. Ez
mutatkozzon meg az épület hétvégi nyitvatartási rendjében is. A kulturális élet
finanszírozása a pályázatok, valamint támogatók által javítható Az elmúlt évekhez
hasonlóan ezeket a lehetőségeinket maximálisan ki kell aknázni. A Művelődési
Központ és Városi Könyvtár centrum szerepet tölt be, melyet erősíteni kell

- 40 A különböző csoportoknak, szervezeteknek több működési területet kell biztosítani Az
elmúlt időszakban igazolást nyert, hogy a "Kincsesház" mint tájház a város életében
jelentős szerepet tölt be. Felújítása után a tartalomszolgáltatás megújítása.
A feltételek megteremtésével egy állandó helytörténeti kiállítás létrehozása is, mely
bemutatná a település történetét.
Elsődlegességek:
A feladatok magas színvonalon való elvégzéséhez szükség van a tárgyi feltételek
javítására. Egy az ifjúság igényeit kielégítő zenei szolgáltatást nyújtó ifjúsági tér
kialakítása szükséges.
További fejlesztési célok, programok:
A kulturális élet finanszírozása a pályázatok, valamint támogatók által javítható. Az
elmúlt évekhez hasonlóan ezeket a lehetőségeinket maximálisan ki kell aknázni. A
nyilvános könyvtári ellátás rendszerének működtetése is a helyi önkormányzat
feladata. Könyvtárunk nyilvános, részben önálló közművelődési könyvtár. Potenciális
használói köre a város lakosságából tevődik össze. A könyvtár alapfeladata a
lakosság teljes körének dokumentumokkal és információkkal való ellátása.
Ugyanakkor elvárható az is, hogy a könyvtár állományának bővülésével az állandóan
fejlődő szolgáltatásokkal (fénymásolás, internetes szolgáltatás, elektronikus
levelezés, helyismereti dokumentumok összegyűjtése, könyvtári kölcsönzés stb.)
egyre növekedjen a könyvtárat látogatók és igénybevevők száma, többen keressék
és vegyék igénybe szolgáltatásait.
10. Továbbra is a város fő közösségi és kulturális színtere legyen.
11. Vállaljon fontos szerepet a közösségépítésben.
12. Törekedjen a már meglévő civil közösségek megtartására és újak
létrehozásának segítségére.
13. Feleljen meg és kísérje figyelemmel a lakosság kulturális, közművelődési és
szórakozási igényeit.
14. Vállalja fel a népi kultúra és magas kultúra közvetítését.
15. Adjon helyet az amatőr művészek bemutatkozásának, helyi művészeti
kezdeményezéseknek.
16. Fordítson különös figyelmet a fiatalok igényes szórakozási lehetőségeinek
kialakítására széleskörű programajánlattal.
17. Szorgalmazni kell a település múltját bemutató tárlat összeállítását és
bővítését.

18. A közművelődés, kultúra területén biztosítani kell a személyi és tárgyi
feltételeket az alaptevékenység ellátásához.
III. Sport:
A város érdeke, hogy a meglévő sport szervezetek helyzete stabilizálódjon,
megalapozott, folyamatos szakmai munkát végezzenek, így szolgálva a fiatalok,
diákok nevelését, egészséges életvitelét. A vállalkozások, civil szervezetek bevonása
a sport színvonalának emelése, a feltételrendszer szinten tartása érdekében
ösztönzendő.
- 41 A sport területén több tömegsportrendezvény szükséges (pl.: csatlakozás a Kihívás
napja c. rendezvényhez) ezek egyúttal az egészség megőrzés fontos eszközei is.
A Jókai utcai Sportcentrum nemrég nyitott meg, fontos, hogy az által nyújtott
szolgáltatok mielőbb beépüljenek a lakosság tudatába s a kínálat szélesítésén túl a
kihasználtság fokozására és szinten tartására kell törekedni.
A sportcsarnok felújítását követően biztosítani kell elsősorban az iskolai nevelésben a
mindennapos testnevelést, a csarnok fennmaradó nyitvatartási idejében a
versenysport és az iskolán kívüli edzések megszervezését az iskolavezetésével
együttműködve kell biztosítani.
Pénzeszközátadással támogatnunk kell továbbra is:
•

a tradicionális versenysportokat (kézilabda, labdarúgás, sakk)

•

az oktatási intézmény tanórán kívüli diáksport tevékenységét,

•

a szabadidős tömegsport-események öntevékeny alapokon történő
szervezését,

• a város arculatának alakításában, hírnevének öregbítésében kiemelkedő
jelentőséggel bíró sportesemények megrendezését.
Kiemelt fejlesztési célok, programok:
-

-

Az önkormányzatnak törekedni kell a tulajdonában lévő Futball pálya
állapotának javítására, fejlesztésére, amely minőségbeli változást
eredményezhet. Ehhez azonban feltétlenül szükséges a forrásoldal
kiterjesztése, a pályázati lehetőségek felkutatásával.
A település sportkoncepciójának aktualizálása.

Stratégiai célok:
- A sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakításának és
működtetésének támogatása, különös tekintettel az utánpótlás korúak
sportjára, valamint a szabadidős sportokra.

-

A területen tevékenykedő sportági szakszövetségek, sportszövetségek
alapvető működési feltételeinek további biztosítása, lehetőség szerint
javítása.
A sporttámogatások arányainak meghatározása társadalmilag mérhető,
objektív értékek alapján.
A
település
sportfeladatának
megvalósításában
való
hatékony
közreműködés.

- 42 IV. Média:
Általános elvárások:
A lakosság objektív tájékoztatása a városi eseményekről, eredményekről és a
lehetőségekről. Biztosítson lehetőséget a helyi, megyei, országos események
megjelenítésére. A civil szervezetek segítségével sokrétű tájékoztatást kell biztosítani.
Teret kell adni a közösség szerveződési és közéleti gondolatok megjelenéséhez is.
A megjelenés lehetőségei:
~ Nádudvari Hírek városi közéleti lap fenntartása önkormányzati támogatással
minden családhoz való eljuttatás lehetőségével.
~ Polgármesteri tájékoztató, közérdekű információkkal.
~ Internetes tájékoztatás kiszélesítése, a városi honlap
fejlesztése, az önkormányzat Facebook oldalának
folyamatos tartalomszolgáltatással történő frissítése;
~ Megyei, regionális televízióban való alkalmi megjelenés.
 Gondoskodni kell arról, hogy aktualizált, települést bemutató és népszerűsítő
lapok és népszerűsítő és kiadványok jelenjenek meg.
V. Egészségvédelem:
Az önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása, melyet
jelenleg vállalkozó háziorvosi formában látunk el.
A felnőtt lakosságot 4 háziorvos, a gyermekeket 2 fő gyermekorvos, a fogászati
ellátást pedig 2 fogszakorvos látja el. A védőnői feladatokat 4 körzetben látják el. A
működés biztonságos feltételének fenntartása mellett fokozott figyelmet kell fordítani
a színvonalas ellátás érdekében. A jövőben fontos feladat lesz a fizikoterápiai
szakrendelés nyújtotta szinergiák hatékony kihasználása a fürdőüzemeltetés terén
valamint a szolgáltatás folyamatos fejlesztése. A laborellátás fejlesztése. A profilaxis
változatlanul elsőbbséget kell, hogy élvezzen. A lakossághoz el kell juttatni a korszerű
információkat.
Általános elvárások:

Az önkormányzat az egészségügyi ellátásra vonatkozó feladatait a felnőtt és
gyermek házi és fogszakorvosi szolgálatot teljes egészében vállalkozási formában
működtesse. Az ügyeleti szakellátásban változatlanul cél, hogy a nap 24 órájában
legyen orvos a településen. Az iskolai fogászati ellátás meg
Az önkormányzat az egészségügyi szolgálatot a helyiségek biztosításával segítse. A
betegségek gyógyítása mellett fontos szerepet kap a megelőzés Az
egészségmegőrzés érdekében több szakterülettel kell összefogni. Jelentős feladat
var az oktatási intézményekre a szemlélet kialakítása, formálása terén.
A sport, az egészséges életmód népszerűsítése a lakosság körében társadalmi
összefogást kíván.

- 43 Megvalósítási program:
Egészségvédelmi feladatok
1. Fizikoterápiás szakrendelés bővítése a fürdő területén
2.A gyermekfogászat megvalósítása a pénzügyi lehetőségek függvényében. Az
iskolai fogászati feladat ellátása megoldott.
3.A kihelyezett szakrendelések megvalósítása.
4.Az ivóvízhálózat fejlesztése, alacsonyabb arzéntartalmú, nitrit- és nitrát mentes
ivóvíz biztosítása.
VI. Szociálpolitika
Általános elvárások:
A szociálpolitika feladata, hogy elősegítse a jövedelem-egyenlőtlenségek
mérséklését.
A helyi politika „egyik kulcskérdése" a lakosság szociális helyzetének megítélése a
térségi helyi-egyéni szociális problémák kezelési feltételeinek kidolgozása
megvalósítása.
A nagyarányú munkanélküliség fokozott mértékben hozta és hozza hátrányos
helyzetbe a város lakóinak jelentős részét.
A cigány családoknál a születések száma érzékelhetően az átlagos felett van.
A jövőben a helyi cigányság összefogásának erősítése figyelmet igényel, mely a
roma szervezetek összefogását és az aktív munkába való részvétel biztosítását
jelenti.
A településen nő a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű családok száma.
A szociális feszültségek növekedésével, a szociálpolitikai tevékenység a szociális
ellátás biztosítása egyre nagyobb gondot jelent az önkormányzatnál.
A hivatali munkán belül mind az ügyek mennyiségét, mind pedig a pénzügyi
vonatkozását illetően a szociálpolitikai tevékenység mellett a gyermekvédelem
feladatai megsokszorozódtak, ez a ciklus során kiemelt figyelmet kell, hogy kapjon.
A szociális törvény egységesen és átfogóan szabályozza a szociális ellátásokat új
ellátási formákat vezet be, leszűkíti a település szociális ellátásával kapcsolatban az
önkormányzatok lehetőségeit és felelősségét megnöveli. Az önkormányzat
feladatává teszi mind az ellátó rendszer működtetését, mind pedig a rászorultak a
finanszírozását. Központi támogatásra nem számíthat az önkormányzat, ezért saját
forrásai méretei határozzák meg a feladat ellátására fordítható lehetőségeket.

A rászorultak intézményi ellátásában a Szociális Szolgáltató Központ játszik
fontos szerepet.
A lakosság szociális biztonsága kizárólag jövedelemkiegészítő pénzbeli ellátások
révén nem teremthető meg. A munkalehetőség biztosítása oldhatja meg a helyzetet
ennek eszköze a közmunkaprogram. A hátrányos helyzet nemcsak az alacsony
jövedelemmel és a rossz fizikai életkörülményekkel értékelhető, megítélésében
szerepet kaphat az életkor és a romló egészségi állapot is.
A város szociális intézményi ellátórendszerének elemei kiépítettek a szociális törvény
által előirt intézmények létrehozása megtörtént, azonban azok bővítésére és
korszerűsítésére szükség van az elkövetkezendő ciklusban.
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gazdaság, körülmények, illetve koruk és egészségi állapotuk miatt nem képesek
saját erőből önmaguk létfenntartásáról, mindennapi életvitelükről gondoskodni.
Az ellátások területén célszerű az un. természetbeni juttatások előtérbe
helyezése.
A Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály által kihelyezett
ügyfélfogadásra változatlanul van igény.
Az önkormányzatnak fel kell vállalni, hogy a szociális ellátási formák a
természetbeni juttatások felé orientálódjanak. El kell érni, hogy éhező gyerek
Nádudvaron ne legyen. Az ingyenes étkezés elterjedése oldhatja a kialakult
feszültséget. A nyári gyermekétkeztetést változatlanul vállalja az önkormányzat az
iskolával összefogva, hogy nyáron is legalább napi egy étkezésre legyen lehetősége a
rászorulóknak.
Elsődlegességek:
A támogatások mellett az önkormányzat fordítson figyelmet a személyes kapcsolat
keretében
történő segítségnyújtásra, vagyis a szociális szolgáltatásokra is, amelyeket a
Szociális Szolgáltató Központ révén nyújtunk a lakosság részére.
Növelni kell a közmunkaprogramban résztvevők számát mely a munkára szoktatás
mellett segít a város rendjének helyreállításában is.
További fejlesztési célok, programok
A város szociális ellátórendszerének elemei kiépítettek, a szociális törvény által előírt
intézmények létrehozása megtörtént, azonban azok bővítésére és korszerűsítésére
szükség van az elkövetkezendő ciklusban.
Az önkormányzat célja az idősek otthonának megépítése, kialakítása. Ennek a jelenlegi
ismereteink szerint forrásoldalon az önkormányzati önerő mellett a pályázati
lehetőségek optimalizálása lehet megoldása.
VII. Közellátás, ipar, mezőgazdaság

A rendszerváltást követően a piacgazdaságra való áttérés jelei talán leghamarabb a
kereskedelemben jelentkeztek. Az időközben munkanélkülivé váló lakosság egy része
is e területen keresett megélhetést.
A város élelmiszerkereskedelemben ellátottsági szintje megfelelő. Iparcikk kereskedés
területén kevés a választék. A választék bővülése egyszerre növeli a kínálatot és
alkalmas az árak szinten tartására, csökkentésére.
Vendéglátás terén megépült egy 200 férőhelyes éttere, amely alkalmas rendezvények
lebonyolítására. A Kövy iskola komplex fejlesztése során az önkormányzat is
megépített egy konyhát, amely mellett egy 200 fő ellátására és különböző
rendezvények tartására alkalmas étterem került kialakításra. A jövőben ennek
hasznosításához kell a feltétel rendszert kialakítani.
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gépek, kerékpárok, valamint híradástechnikai eszközök javítása.
Az ipar területén elsődleges és legfontosabb szempont lesz a nádudvari és a
letelepülni szándékozó vállalkozások igényeinek kielégítése érdekében az
önkormányzat eszközeivel történő segítése, a közreműködés optimalizálása. Az
önkormányzati döntések soron kívüli meghozatala. Ennek lehetséges módja a kezdő
vállalkozások támogatása: kedvező feltételű telekvásárlással, szaktanácsadással.
Mezőgazdaság:
 Falugazdászi iroda elhelyezésének további biztosítása
 Saját
földterület hasznosítása a közmunkaprogram lehetőségeinek
kiaknázásával
 Ismeretterjesztő előadások, konferenciák szervezésének támogatása
 Külterületi utak, csatornák és árkok karbantartása, illetve ezek felügyelete
 A település agrárhelyzete, fejlettsége jó alapot biztosít a korszerű mező – és
élelmiszer gazdaság tovább fejlesztésére a térségi integrátor szerepének
tovább erősítésére. A kiemelkedő potenciállal rendelkező gazdasági
szervezetek (NAGISZ Zrt.; KITE Zrt.; HAGE Zrt.; AGROKÉMIA Kft.), családi és
egyéni gazdálkodók, vállalkozók összefogásával. Európai Uniós források
felhasználásával az élelmiszer szakmában mind a hazai, mind a külföldi
piacon sikeresek lehetnek. Az élelmiszer feldolgozó üzemek bővítésével, a
termelés növelésével lesz reális lehetőség új munkahelyek létesítésére.
A foglalkoztatottság növelése
meghozatalára van szükség:

érdekében

a

következő

intézkedések

• A vállalkozások telephelyhez jutásának támogatása, szervezése;
• új munkahelyek létrehozásának támogatása;
• gyorsított ügyintézés, munkaerő szervezés, képzések szervezése;
• A munkanélküliek hasznos foglalkoztatása: kertészet, hulladékválogató.
• a kísérőgáz hasznosítása révén olcsóbb hőenergia biztosításának
támogatása, az erre épülő vállalkozásokkal együttműködve.
Egyéb szervezési feladatok:
•

Szorosabb

együttműködés

a

város

gazdasági

társaságaival

és

a

vállalkozókkal.
• Együttes pályázati lehetőségek kihasználása.
• Munkáltatói igényeknek megfelelő szakképzés támogatása.
• Pályázat figyelő. A lakosság tájékoztatása az igénybe vehető pályázati
lehetőségekről.
•
A közmunkaprogramok kínálata esélyek hatékonyabb kihasználása révén az
önkormányzati fenntartású, működtetésű intézmények ellátása a helyben
megtermelt terményekkel, az esetleg keletkező felesleg értékesítésével.
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Városunkban közvetlen veszélyt jelentő környezeti forrás a talaj viszonylag magas
nitrit és nitrát tartalma. A civilizációs ártalmak itt is jelentkeznek, ezért tervszerűen
óvni, védeni kell az élő környezetünket.
A szennyvízberuházás befejeztével a forgalmas utcákon fásítási akciókat kell
szervezni.
Be kell vonni a lakosságot a helyi környezetvédelmi, városszépítés; és megóvási
feladatok végrehajtásába. Elő kell segíteni mindazon szervezetek és szerveződések
létrejöttét, működését, melyek képesek maguk köré tömöríteni a lakosságot,
sajátjuknak érzik a tiszta várost.
Támogatni és ösztönözni kell, hogy az oktatási intézményeinkben tovább erősítsék a
környezetvédelmi nevelést.
Bővíteni kell a szelektív hulladékgyűjtést, hulladékválogatót kell létrehozni a lerakó
telepen.
Gondoskodni kell a hulladék tervszerű elszállításáról, az illegális szemétlerakók
megszüntetéséről.
A környezet- és természetvédelem területén szükséges, legfontosabb teendők:
• A közigazgatási területre egy átgondolt egységes zöldfelület gazdálkodási
rendszer kiépítése
• A település területén lévő lezárt temetők rendbetételének szorgalmazása;
• Épített és természeti értékeink ápolása, fejlesztése;
• Szilárd kommunális hulladéklerakóba érkező hulladék feldolgoztatásának
megvalósítása;
• Illegális hulladéklerakók felszámolása,
• A szennyvíz-csatornahálózat megépítésének teljes körű befejezése,.
• a felszíni vízelvezetés korszerűsítése;
• jó minőségű ivóvíz- biztosítása a szigorodó előírásoknak megfelelően.
•A szelektív hulladékgyűjtés bővítése. Hulladékválogató létrehozása a lerakó
telepen.
• A zöldterületek növelése a városban.
• a belvízelvezető rendszerek tisztán tartása
• őshonos fajok előnybe részesítése a növénytelepítéseknél,
• a település belterületén az élőhelyek védelme.

IX. Közbiztonság
Általános elvárások:
Az objektív biztonság és a szubjektív biztonságérzet közelítése és javítása.
Az életminőséget javító közbiztonság megteremtése, a bűnözés csökkentése.
Partnerségi viszony fejlesztése az önkormányzat az illetékes rendészeti szerv, a helyi
intézményi struktúra, a gazdasági élet helyi szereplői, a lakossági- civil
szerveződések és a lakosság minél szélesebb rétege között.
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o Személy és vagyonvédelem erősítése a rendőrség hathatós jelenlétével.
o A Nádudvari Rendőrőrs fejlesztésének,létszám bővítésének támogatása.
o Állandó ügyelet a rendőrség épületében.
o Nagyobb közbiztonsági létszám, emeltebb rendőri jelenlét a közterületeken
/mellékutcákon is/.
o A Rendőrség, Polgárőrség, Mezőőrség kapcsolatának erősítése.
o A Polgárőrség tartós jelenléte az iskolában, a Művelődési Központban és
környékén.
o Települési őrök tovább foglalkoztatása.
o Térfigyelő kamerarendszer kiépítésének folytatása.
o A város területén megjelenő nemkívánatos idegen személyek fokozott
ellenőrzése.
o A fiatalok kulturált szórakozásának támogatása.
További fejlesztési célok, programok:
~ A közbiztonság fokozása és a bűnmegelőzés hatékonyságának növelése
jövőben kapjon nagyobb hangsúlyt.
~ Kiemelt feladat a közterületek és a nyilvános helyek rendjének biztosítása.
~ A fiatalkorú bűnözés csökkentése.
~ Az említett korosztály célirányos nevelése, a bűnözés utánpótlási bázisának
csökkentése.
~ Droghasználat és drogterjesztés megelőzése
~ Családon belüli erőszak megelőzése, megtörtént esetek megfelelő kezelése.
~ Az idős, egyedül élők fokozott védelme, biztonságuk növelése.
~ Áldozattá válás megelőzése.
~ A településeken fellelhető kedvezőtlen tendenciák megállítása.
~ Közlekedési balesetek, gépkocsi feltörések, betöréses lopások, besurranások,
közterületen elkövetett bűncselekmények, csökkentése, a szükséges
intézkedések megtétele.
X. Turisztika:

A turisztika megfelelő előkészítés és összefogás mellett városunk kitörési
pontja lehet.
Cél a helyi turisztikai vállalkozások összefogása, segítése.
Kiemelt fejlesztési célok, programok:
- Ki kell használni a pályázatok nyújtotta fejlesztési lehetőségeket.
- Vidékfejlesztésben szükséges a megyei önkormányzat aktív közreműködése – a
vidékfejlesztést teljesen új alapokra helyező – a Leader programban: a Leader
csoportokkal történő kapcsolattartás, nemzetközi kapcsolataik segítése, a csoportok
közötti együttműködés ösztönzése.
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-

Fejleszteni kell a település turisztikai arculatát.
Kiemelten kell kezelni azokat a fejlesztéseket, melyek turisztikailag is
kiemelkedő jelentőséggel bírnak, vonzerőt jelentenek.

Turizmust erősítő attrakciók:
Kulturális turizmus, rendezvények
- Az országos hírű rendezvényekhez (Hortobágy-Debrecen) kapcsolódó sajátos
Nádudvart
jellemző
programok
szervezése
(népművészeti
kultúra
bemutatására, városnap)
- A népi iparművészethez kapcsolódó országos vonzású művésztelepek és
alkotótáborok létrehozása
- A város műemlékeinek és környezetüknek a rekonstrukciója
Ökoturizmus
- A gyalogos és kerékpáros turizmus számára a tájegység hagyományainak
bemutatására
- A Hortobágyi Nemzeti Park természet- és tájvédelmi területein szervezett ökotúrák a
kijelölt zónákban és útvonalakon, jelzett túra és kerékpárutakon, képzett szakmai
kísérőkkel, Nádudvar központtal.
- Hortobágy és a tájegység hagyományait bemutató és oktató nyári táborok
létesítése.
- Városi kirándulóhely kialakítása a tanösvény területén.
Vadászat, horgászat
- A jó vadállomány és
szolgáltatásokkal.
- Horgászturizmus,

a

meglévő

hagyományok

kihasználása,

kiegészítő

Gyógyturizmus
- Gyógyvízre alapuló strandfürdő és környékén gyógyüdülőhelyi környezet
kialakítása, gyógyszálló és hozzá kapcsolódó speciális gyógyszolgáltatások
működtetése.

Családias,
nyugodt,
strand
gyermekmedence fejlesztése.

és

pihenő

övezet

kialakítása,

XI. Nemzetközi kapcsolatok
Általános elvárások:
Az Önkormányzat hosszú távú érdeke, hogy biztosítsa a nemzetközi kitekintést, a
kapcsolatrendszerek kialakítását más kultúrákkal, gazdasági szereplőkkel.
Ennek érdekében:
- Tovább ápoljuk kapcsolatainkat testvérvárosainkkal (Urzedow, Szalárd).
- Törekszünk a nemzetközi idegenforgalmi kapcsolatot gazdasági kapcsolatokká
bővíteni.
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Nádudvar Város működésének és fejlődésének stratégiai elemei:
1. a város biztonságos működtetésének fenntartása, és finanszírozható
fejlesztése.
2. a gazdasági élet erősítése, a munkahelyteremtés feltételeinek javításával.
3. a város lakosságának bevonása környezetének tisztántartása,
gondozottsága megőrzése érdekében, az élhető város kialakításához
szükséges szemlélet fejlesztése.

Az aktuális feladatok pénzügyi fedezetét a mindenkori költségvetésben kell az
önkormányzat teherbíró képességére figyelemmel, a gazdálkodás egyensúlyának
megtartása mellett biztosítani.

Az a célunk, hogy biztos megélhetést, komfortos életteret, új lehetőségeket
kapjon városunk minden lakója.
Nádudvar, 2015. május
_________________________
Beke Imre sk.
polgármester
3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2014. évi belső ellenőrzéséről
Előterjesztő: Beke Imre polgármester

Beke Imre polgármester, előterjesztést tett az önkormányzat és intézményei 2014.
évi belső ellenőrzéséről szóló tájékoztatóra, melynek írásos
anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Csendes Ferenc
pénzügyi bizottság elnöke, a bizottság megtárgyalta az
önkormányzat és intézményei 2014. évi belső ellenőrzéséről készült tájékoztatót.
Összességében megállapítható, hogy a feltárt feladatok eredményessége elég
kedvező, de a két intézménynél, az iskolánál és az SZSZK-nál nem.
Alapvető dolog lenne az iskolában az élelmezési nyilvántartás, erre jobban oda kell
figyelni. A jobb és hatékonyabb munkavégzés érdekében egy fő élelmezésvezetőt
foglalkoztatnak.
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kijavítottak, és reméli, hogy az ellenőrzés megismétlésekor nem lesz ilyen hiba.
A bizottság az önkormányzat és intézményei 2014. évi belső ellenőrzéséről szóló
tájékoztatót elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Beke Imre polgármester, a hiányosságok ki lettek javítva az intézményekben,
nagyobb odafigyelésre van szükség a vezetőknek és nagyobb felelősséggel kell
lenniük.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az önkormányzat és intézményei
2014. évi belső ellenőrzéséről szóló tájékoztatót az alábbi határozati javaslattal
fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az
önkormányzat és intézményei 2014. évi „Éves belső ellenőrzési jelentését.”
Felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzési jelentésben foglalt javaslatok végrehajtására
kidolgozott intézkedési tervek alapján, az érintett intézményeket, a megtett
intézkedések eredményéről számoltassa be.
Határidő: folyamatos
Felelős: Vincze András jegyző
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Önkormányzati számu határozata:

49/2015. (IV.30.)

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az
önkormányzat és intézményei 2014. évi „Éves belső ellenőrzési jelentését.”

Felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzési jelentésben foglalt javaslatok végrehajtására
kidolgozott intézkedési tervek alapján, az érintett intézményeket, a megtett
intézkedések eredményéről számoltassa be.
Határidő: folyamatos
Felelős: Vincze András jegyző
4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A Napfény Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Napfény Óvoda és Bölcsőde alapító
okiratának módosítására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Napfény Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést
megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Beke Imre polgármester, elmondta, hogy a Magyar Államkincstár hiánypótlási
felhívást kezdeményezett, mely pontosítások átvezetése megtörtént, és emiatt volt
szükség az alapító okirat módosítására. Az előterjesztésben három határozati
javaslat szerepel, melyet javasol elfogadni az alábbiak szerint:
I.sz. határozati javaslat:
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az I.sz.
határozati javaslatot az alábbiak szerint fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napfény Óvoda és
Bölcsőde 28/2015 (III. 20.) és 29/2015 (III. 20.) önkormányzati számú határozatait
visszavonja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
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 50/2015. (IV. 30.)
önkormányzati számú határozata:

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napfény Óvoda és
Bölcsőde 28/2015 (III. 20.) és 29/2015 (III. 20.) önkormányzati számú határozatait
visszavonja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Beke Imre polgármester

II.sz. határozati javaslat:
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az II.sz.
határozati javaslatot az alábbiak szerint fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda és Bölcsőde
12/2015. (I. 29.) önkormányzati számú határozattal elfogadott alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
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1. Az alapító okirat „ 1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése
telephely címe
Napfény
Óvoda
és 4181 Nádudvar, Fő út 179.
1
Bölcsőde
Vadvirág
Óvodája
2
Napfény
Óvoda
és 4181 Nádudvar, Puskin u. 15.
Bölcsőde
Százszorszép
Óvodája
pontja elhagyásra kerül.
2. Az alapító okirat 6.2.2. pontjából a „Nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése”
szöveg elhagyásra kerül.
3. Az alapító okirat „6.4. A feladatellátási helyenként felvehető maximális
gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény
6.4.1. székhelyén: 164 fő, ebből Óvoda: 150 fő, Bölcsőde: 14 fő
6.4.2. tagintézményében:
tagintézmény megnevezése
maximális gyermek-, tanulólétszám
Napfény Óvoda és Bölcsőde Vadvirág
125 fő
1
Óvodája
Napfény Óvoda és Bölcsőde
85 fő
2
Százszorszép Óvodája
pontja helyébe a következő lép:
6.4. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a
köznevelési intézmény
6.4.1. székhelyén: 174 fő, ebből Óvoda: 160 fő, Bölcsőde: 14 fő
6.4.2. tagintézményében:
tagintézmény megnevezése
maximális gyermek-, tanulólétszám
1 Napfény Óvoda és Bölcsőde Vadvirág
125 fő

2

Óvodája
Napfény Óvoda és Bölcsőde
Százszorszép Óvodája

85 fő”

A módosító okirat 2015. július 1. napján lép hatályba.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosító okiratot a MÁK Hajdú-Bihar
megyei Igazgatósága részére a jogszabályban előírt határidőn belül továbbítsa.
Utasítja a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a módosító okiratban foglaltak
maradéktalanul érvényesüljenek.
A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az intézmény SZMSZ-ét az
alapító okiratban foglaltaknak megfelelően dolgozza át.
Határidő:
folyamatos
Felelős:
Beke Imre polgármester
Vincze András jegyző
Mészárosné Sárközi Erika intézményvezető
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A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2015. (IV. 30.)
önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda és Bölcsőde
12/2015. (I. 29.) önkormányzati számú határozattal elfogadott alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
3. Az alapító okirat „ 1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése
telephely címe
Napfény
Óvoda
és 4181 Nádudvar, Fő út 179.
1
Bölcsőde
Vadvirág
Óvodája
2
Napfény
Óvoda
és 4181 Nádudvar, Puskin u. 15.
Bölcsőde
Százszorszép
Óvodája
pontja elhagyásra kerül.
4. Az alapító okirat 6.2.2. pontjából a „Nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése”
szöveg elhagyásra kerül.
4. Az alapító okirat „6.4. A feladatellátási helyenként felvehető maximális
gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény
6.4.1. székhelyén: 164 fő, ebből Óvoda: 150 fő, Bölcsőde: 14 fő
6.4.3. tagintézményében:
tagintézmény megnevezése
maximális gyermek-, tanulólétszám

1
2

Napfény Óvoda és Bölcsőde Vadvirág
Óvodája
Napfény Óvoda és Bölcsőde
Százszorszép Óvodája

125 fő
85 fő

pontja helyébe a következő lép:
6.4. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a
köznevelési intézmény
6.4.1. székhelyén: 174 fő, ebből Óvoda: 160 fő, Bölcsőde: 14 fő
6.4.2. tagintézményében:
tagintézmény megnevezése
maximális gyermek-, tanulólétszám
Napfény Óvoda és Bölcsőde Vadvirág
125 fő
1
Óvodája
Napfény Óvoda és Bölcsőde
85 fő”
2
Százszorszép Óvodája
A módosító okirat 2015. július 1. napján lép hatályba.
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megyei Igazgatósága részére a jogszabályban előírt határidőn belül továbbítsa.
Utasítja a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a módosító okiratban foglaltak
maradéktalanul érvényesüljenek.
A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az intézmény SZMSZ-ét az
alapító okiratban foglaltaknak megfelelően dolgozza át.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Beke Imre polgármester
Vincze András jegyző
Mészárosné Sárközi Erika intézményvezető

III.sz. határozati javaslat:
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az III.sz.
határozati javaslatot az alábbiak szerint fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda és Bölcsőde
alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:
1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.
A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Napfény Óvoda és Bölcsőde
1.2.
A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 4181 Nádudvar, Kossuth Lajos u. 8.

2.1.
2.2.

2.3.
1
3.1.

4.1.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2005. 01. 01.
A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult
szerv
2.2.1. megnevezése: Nádudvar Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 4181 Nádudvar, Fő út 119.
A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése
székhelye
Napközi otthonos Óvoda és
4181 Nádudvar, Kossuth Lajos u. 8.
Bölcsőde
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének
3.1.1. megnevezése: Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 4181 Nádudvar, Fő út 119.
4. A költségvetési szerv tevékenysége
A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény szerinti óvodai nevelés, illetve a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti bölcsődei ellátás.
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A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati
besorolása:
szakágazat száma
szakágazat megnevezése
1
851020
Óvodai nevelés
4.3.
A költségvetési szerv alaptevékenysége: Ellátja a 3 éves kortól a
tankötelezettség teljesítéséig a gyermekek óvodai nevelését, a sajátos nevelési
igényű gyermekek óvodai nevelését, az iskolai előkészítést, és az óvodai
étkeztetést.
A Bölcsődei nevelés-gondozás feladata a családban nevelkedő kisgyermekek
napközbeni ellátása, testi- és pszichés szükségleteinek kielégítése, az optimális
fejlődés elősegítése.
4.4.
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
kormányzati funkciószám
kormányzati funkció megnevezése
1
091110
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
2
091120
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3
091140
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4
096015
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
5
096025
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
6
104030
Gyermekek napközbeni ellátása
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok
7
104035
nappali intézményében
8
104036
Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
4.5.
A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Nádudvar város
közigazgatási területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Nyilvános pályázat
alapján Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozott
időre – 5 évre – bízza meg a vezetői feladatok ellátásával.
5.2.
A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
1 Közalkalmazotti jogviszony
XXXIII. törvény
5.3.
A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A Napfény Óvoda
és Bölcsőde SZMSZ-e szerint.
6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1.
A köznevelési intézmény fenntartójának
6.1.1. megnevezése: Nádudvar Város Önkormányzata
6.1.2. székhelye: 4181 Nádudvar, Fő út 119.
6.2.
A köznevelési intézmény
6.2.1. típusa: Többcélú intézmény: közös igazgatású köznevelési intézmény
Intézményegységek: 1. Óvoda
2. Bölcsőde
5.1.
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2011. évi CXC. törvény szerinti óvodai nevelés;
A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelése.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény szerinti bölcsődei ellátás.
6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Gazdálkodási feladatait a Nádudvari Polgármesteri Hivatal Közgazdasági
és Pénzügyi Irodája látja el.
6.3.
A köznevelési intézmény tagintézménye(i):
tagintézmény megnevezése
tagintézmény címe
Napfény Óvoda és Bölcsőde Vadvirág
4181 Nádudvar, Fő út 179.
1
Óvodája
Napfény Óvoda és Bölcsőde
4181 Nádudvar, Puskin u. 15.
2
Százszorszép Óvodája
6.4.
A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám
a köznevelési intézmény
6.4.1. székhelyén: 174 fő, ebből Óvoda: 160 fő, Bölcsőde: 14 fő
6.4.2. tagintézményében:
tagintézmény megnevezése
maximális gyermek-, tanulólétszám
Napfény Óvoda és Bölcsőde Vadvirág
125 fő
1
Óvodája
Napfény Óvoda és Bölcsőde
85 fő
2
Százszorszép Óvodája
6.5.
A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatlan
helyrajz

ingatlan
hasznos

vagyon feletti
rendelkezés joga

az
ingatlan

i száma
4181 Nádudvar,
Kossuth Lajos u. 8.
4181 Nádudvar, Fő út
2
179.
1

3

4181 Nádudvar,
Puskin u. 15.

1837

alapterület
e (m2)
5756

201

4303

2475

2556

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

funkciója
, célja
Óvodai
és
bölcsődei
nevelés

Az új alapító okirat 2015. július 1. napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg az
intézmény alapító okiratát szabályozó 12/2015. (I. 29.) önkormányzati számú
határozat hatályát veszti.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az egységes szerkezetű elfogadott alapító
okiratot a MÁK Hajdú-Bihar megyei Igazgatósága részére a jogszabályban előírt
határidőn belül továbbítsa.
Utasítja a Képviselő-testület a polgármestert, hogy az alapító okiratban foglaltak
maradéktalanul érvényesüljenek.
- 57 A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az intézmény SZMSZ-ét az
alapító okiratban foglaltaknak megfelelően dolgozza át.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Beke Imre polgármester
Vincze András jegyző
Mészárosné Sárközi Erika intézményvezető

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2015.(IV.30.)
önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda és Bölcsőde
alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:
3. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
6.6.
A költségvetési szerv
6.6.1. megnevezése: Napfény Óvoda és Bölcsőde
6.7.
A költségvetési szerv
6.7.1. székhelye: 4181 Nádudvar, Kossuth Lajos u. 8.
7. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
7.1.
A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2005. 01. 01.

7.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult
szerv
7.2.1. megnevezése: Nádudvar Város Önkormányzata
7.2.2. székhelye: 4181 Nádudvar, Fő út 119.
7.3.
A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése
székhelye
Napközi otthonos Óvoda és
4181 Nádudvar, Kossuth Lajos u. 8.
1
Bölcsőde
8. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
8.1.
A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének
8.1.1. megnevezése: Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
8.1.2. székhelye: 4181 Nádudvar, Fő út 119.

9. A költségvetési szerv tevékenysége
A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény szerinti óvodai nevelés, illetve a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti bölcsődei ellátás.
9.2.
A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati
besorolása:
szakágazat száma
szakágazat megnevezése
1
851020
Óvodai nevelés
9.3.
A költségvetési szerv alaptevékenysége: Ellátja a 3 éves kortól a
tankötelezettség teljesítéséig a gyermekek óvodai nevelését, a sajátos nevelési
igényű gyermekek óvodai nevelését, az iskolai előkészítést, és az óvodai
étkeztetést.
A Bölcsődei nevelés-gondozás feladata a családban nevelkedő kisgyermekek
napközbeni ellátása, testi- és pszichés szükségleteinek kielégítése, az optimális
fejlődés elősegítése.
9.4.
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
kormányzati funkciószám
kormányzati funkció megnevezése
1
091110
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
2
091120
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3
091140
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4
096015
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
5
096025
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
6
104030
Gyermekek napközbeni ellátása
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok
7
104035
nappali intézményében
8
104036
Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
9.5.
A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Nádudvar város
közigazgatási területe
10.
A költségvetési szerv szervezete és működése
10.1.
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Nyilvános pályázat
alapján Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozott
időre – 5 évre – bízza meg a vezetői feladatok ellátásával.
10.2.
A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
1 Közalkalmazotti jogviszony
XXXIII. törvény
10.3.
A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A Napfény Óvoda
és Bölcsőde SZMSZ-e szerint.
11.
A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
11.1.
A köznevelési intézmény fenntartójának
11.1.1. megnevezése: Nádudvar Város Önkormányzata
11.1.2. székhelye: 4181 Nádudvar, Fő út 119.
11.2.
A köznevelési intézmény
11.2.1. típusa: Többcélú intézmény: közös igazgatású köznevelési intézmény
Intézményegységek: 1. Óvoda
2. Bölcsőde
11.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:
2011. évi CXC. törvény szerinti óvodai nevelés;
A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelése.
9.1.

- 59 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény szerinti bölcsődei ellátás.
11.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Gazdálkodási feladatait a Nádudvari Polgármesteri Hivatal Közgazdasági
és Pénzügyi Irodája látja el.
11.3.
A köznevelési intézmény tagintézménye(i):
tagintézmény megnevezése
tagintézmény címe
Napfény Óvoda és Bölcsőde Vadvirág
4181 Nádudvar, Fő út 179.
1
Óvodája
Napfény Óvoda és Bölcsőde
4181 Nádudvar, Puskin u. 15.
2
Százszorszép Óvodája
11.4.
A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám
a köznevelési intézmény
11.4.1. székhelyén: 174 fő, ebből Óvoda: 160 fő, Bölcsőde: 14 fő
11.4.2. tagintézményében:
tagintézmény megnevezése
maximális gyermek-, tanulólétszám
Napfény Óvoda és Bölcsőde Vadvirág
125 fő
1
Óvodája
Napfény Óvoda és Bölcsőde
85 fő
2
Százszorszép Óvodája
11.5.
A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

4181 Nádudvar,
Kossuth Lajos u. 8.
4181 Nádudvar, Fő út
2
179.
1

3

4181 Nádudvar,
Puskin u. 15.

ingatlan
helyrajz
i száma
1837

ingatlan
hasznos
alapterület
e (m2)
5756

201

4303

2475

2556

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

az
ingatlan
funkciója
, célja
Óvodai
és
bölcsődei
nevelés

Az új alapító okirat 2015. július 1. napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg az
intézmény alapító okiratát szabályozó 12/2015. (I. 29.) önkormányzati számú
határozat hatályát veszti.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az egységes szerkezetű elfogadott alapító
okiratot a MÁK Hajdú-Bihar megyei Igazgatósága részére a jogszabályban előírt
határidőn belül továbbítsa.
Utasítja a Képviselő-testület a polgármestert, hogy az alapító okiratban foglaltak
maradéktalanul érvényesüljenek.
A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az intézmény SZMSZ-ét az
alapító okiratban foglaltaknak megfelelően dolgozza át.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Beke Imre polgármester
Vincze András jegyző
Mészárosné Sárközi Erika intézményvezető
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Tárgy: Beszámoló a Nádudvari Köztemető üzemeltetéséről 2013-2014. évekről
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvari köztemető üzemeltetéséről
2013-2014. évekről, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Csendes Ferenc pénzügyi bizottság elnöke, a bizottság megtárgyalta a köztemető
üzemeltetéséről készült előterjesztést.
Összességében megállapította, hogy a temető működtetése példaértékű, színvonalas.
Finanszírozásánál vita a szolgáltatás részével van. Pótolni kell a kieső támogatást e
közfeladat ellátására, megfelelő mértékű legyen, melyet a költségvetésen belül kell
rendezni.
Az állami támogatást csökkentették az iparűzési adó miatt, ezért is kevesebb volt a
Kft önkormányzat általi támogatása is. Meg kell vizsgálni a Kft. finanszírozását.
Le kell ülni a Kft. ügyvezetőjével tárgyalni, egyeztetni kell, hogy a szolgáltatás
színvonala ne sérüljön.
Beke Imre polgármester, ő is látja, hallja, hogy nagyon szép rendezett a nádudvari
köztemető.
Nem egyszerű dolog ez. Van nyereség, van veszteség. Ezt kell megvizsgálni.
Több a köztemetés, amit nem finanszírozunk rosszul 160,- eft-al, ez az összeg
máshol jóval kevesebb 60-70 eft,. Komplex módon kell foglalkozni a Kft.
finanszírozásával.
Kalmár Erzsébet egészségügyi, ifjúsági és szociális bizottság elnöke, a bizottság
megtárgyalta a nádudvari köztemető üzemeltetéséről szóló előterjesztést. Valóban
nagyon színvonalas és rendezett a temető , ami nagyban köszönhető az ott
dolgozóknak. A lakosság véleménye is pozitív , elégedettek velük, melyet
megköszönt, és a Kft többi dolgozójának is megköszönte a munkát
Dr. Danka József képviselő , valóban rendezett a köztemető, ezt látják és mondják
azok is, akik máshonnan jönnek ide. Elismerését, és köszönetét fejezi ki az ott
dolgozóknak a munkájukért.
Ludmanné Papp Ilona képviselő, mindez igaz, amit a képviselő-társai elmondtak,
nagyon szép és rendezett a köztemető, de sajnos nagyon sok a lopás. Ezzel kellene
valamit kezdeni.
Réz Szilárd alpolgármester, elmondta, hogy a sátoraljaújhelyi temető nincs ilyen
rendezett, ott másképp vannak a megváltási határidők. Ha lejárt a megváltási idő,
és nincs újra megváltás, akkor sem temetnek rá. Ott más kialakítású a temető, mint
itt.
A nádudvari köztemető nagyon rendezett, köszönet érte a dolgozóknak.
Ludman Lajos ügyvezető igazgató, köszöni a pozitív véleményeket. Sajnos nagyon
sok a lopás a köztemetőben, nagyon sok gondot okoz. Talán most kevesebb a
panasz, lehet a térfigyelő kamera miatt is, és a kollégák igyekeznek minél jobban
odafigyelni, hogy minél kevesebb virág tűnjön el. A sírokat nem lehet bekamerázni.

Halottak Napja környékén még nagyobb erővel őrzik a temetőt együtt a mezőőrökkel,
polgárőrökkel, településőrökkel, rendőrséggel.
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2013. évben 1 köztemetés, 2014-ben pedig 5 köztemetés volt. Ez nem sok. Az
önkormányzati támogatás összege 160,- eft. , ez az összeg azért ennyi, mert az
önkormányzat megállapítja mit kér, annak az árát a testület hagyja jóvá. A
szolgáltatás milyenségét határozza meg a hivatal, és igy lett végrehajtva. Minden
ilyen esetben tisztességes temetést adnak
Ludmanné Papp Ilona képviselő, Debrecenben 25 perc alatt vége a temetésnek,
azért itt Nádudvaron sokkal szebb a szertartás. Empatikusan viselkednek az ott
dolgozók is.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a Nádudvari
Köztemető üzemeltetéséről szóló beszámolót az alábbi határozati javaslattal
fogadják el:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
A Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Nádudvari
Köztemető 2013- 2014. évek üzemeltetéséről készített beszámolóját elfogadta.
Elismerését és köszönetét fejezi ki a temető dolgozóinak a lelkiismeretesen végzett
munkájukért, empatikus magatartásukért.
Felkérte a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntésről a Kft. ügyvezetőjét
értesítse ki.
Határidő: 2015. május 30.
Felelős: Beke Imre polgármester
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2015. (IV.30.)
önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
A Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Nádudvari
Köztemető 2013- 2014. évek üzemeltetéséről készített beszámolóját elfogadta.
Elismerését és köszönetét fejezi ki a temető dolgozóinak a lelkiismeretesen végzett
munkájukért, empatikus magatartásukért.
Felkérte a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntésről a Kft. ügyvezetőjét
értesítse ki.
Határidő: 2015. május 30.
Felelős: Beke Imre polgármester
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Tárgy: Beszámoló a 2014. évben önkormányzati támogatásban részesült
civilszervezetek munkájáról
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a önkormányzati támogatásban részesült
civilszervezetek munkájáról 2014. évben végzett munkájáról, melynek írásos anyaga
a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Csendes Ferenc pénzügyi bizottság elnöke,a bizottság megtárgyalta az
önkormányzati támogatásban részesült civilszerveztek munkájáról készült
beszámolót.
Megállapították, hogy minden civilszervezet elszámolt a 2014. évben kapott
önkormányzati támogatással.
A Sakk egyesületnek volt problémája, hogy 2014-ben az iskola igazgatónője átvett
egy 60 eft-os számlát, amit még a mai napig nem fizettek ki. Az iskolát a KLIK
működteti, a ráeső részt neki kell fizetni. Sajnos a szülők hozzáállása emiatt negatív
lett, mivel anyagilag nem tudják támogatni gyerekük sakk rendezvényen való
részvételét.
A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek
Korcsmáros Sándor városfejlesztési, környezetvédelmi bizottság elnöke, elmondta,
hogy őt is megkereste a Sakk szakkör vezetője Baranyai Antal, és elmondta, hogy a
számlát leadta és nem fizették ki, mert a KLIK hagyja jóvá. Balmazújvároson máskép
van, sok nagy cég támogatja az ottani sakk szakkört. Baranyai Antal sakk szakkör
vezetője is kereste itt a nagy gazdasági szerveknél az anyagi támogatást, és kapott
is minden esetben.
A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Ludmanné Papp Ilona oktatási, kulturális, sport és idegenforgalmi bizottság
elnöke, a bizottság megtárgyalta a civilszervezetek önkormányzati támogatásáról
készült beszámolót.
Ők is a sakk szakkörről beszéltek többet, igaz sok eredményt hozott, de más
szakágak is hoznak pozitív eredményt. Nem tartja helyesnek a sakk szakkör
vezetőjének viselkedését, a kifizetetlen számlával kapcsolatban. Baranyai Antal 15
éve vezeti a sakk szakkört, és régen minden alkalommal csokival , ebéddel lepte meg
a tanulókat verseny után a kapott támogatási összegből. Most nem azokat az időket
éljük, erről le kellene neki szokni, és a versenyzés felmerült költségeit kellene fizetnie.
Az alapítványtól is kapott támogatást. Egyébként jó szándékú , mindenkin segít, és
nekünk is segíteni kell rajta, meg kell oldani, hogy a számlafizetés rendeződjön.
A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Réz Szilárd alpolgármester, nem értette Anti bácsit, mi az a nagy összeg, amivel
tartoznak neki. Az önkormányzattól 600 eft-os támogatás kapott tavaly, amit nagyon
meg is köszönt, és kérte , hogy tolmácsolja köszönetét a képviselő-testület felé. Azt is
elmondta, hogy ő az elvárásoknak meg akar felelni.
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Ludmanné Papp Ilona képviselő, akkor mi lesz a 60.- eft értékű ki nem fizetett
számlával?
Beke Imre polgármester, van egy keret, plusz az alapítványi pályázat, ott is kaptak
pénzt, ebből kell gazdálkodnia, ebből oldja meg.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a civilszervezetek 2014. évben kapott
önkormányzati támogatásáról készült beszámolót az alábbi határozati javaslattal
fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évben önkormányzati
támogatásban részesült civil szervezeteknek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nádudvari Sportegyesület
Közgyűjteményi Alapítvány
Nádudvari Sakk Sport Egyesület
Nádudvari Akarat Sportkör
Kéknefelejcs Citerazenekar
Liszt Ferenc Kórus Alapítvány
Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány
Nádudvari Diáksport Egyesület
Nádudvari Fiatalok az Ifjúságért, Fejlődésért Egyesület
Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének Nádudvari
Alapszervezete
Nádudvari Ficánka Kiemelkedően Közhasznú Egyesület
Nádudvar Művelődéséért és Sportjáért Alapítvány
Edit Fitnesz Egyesület
Nádudvar Turizmusáért Egyesület

a támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi és szakmai beszámolóit elfogadja.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy a beszámolók
elfogadásáról írásban értesítse a támogatásban részesült civil szervezeteket.
Határidő: 2015. május 5.
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
önkormányzati határozata:

Képviselő-testületének

54/2015.

(IV.30)

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évben önkormányzati
támogatásban részesült civil szervezeteknek:
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nádudvari Sportegyesület
Közgyűjteményi Alapítvány
Nádudvari Sakk Sport Egyesület
Nádudvari Akarat Sportkör
Kéknefelejcs Citerazenekar
Liszt Ferenc Kórus Alapítvány
Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány
Nádudvari Diáksport Egyesület
Nádudvari Fiatalok az Ifjúságért, Fejlődésért Egyesület
Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének Nádudvari
Alapszervezete
Nádudvari Ficánka Kiemelkedően Közhasznú Egyesület
Nádudvar Művelődéséért és Sportjáért Alapítvány
Edit Fitnesz Egyesület
Nádudvar Turizmusáért Egyesület

a támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi és szakmai beszámolóit elfogadja.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy a beszámolók
elfogadásáról írásban értesítse a támogatásban részesült civil szervezeteket.
Határidő: 2015. május 5.
Felelős: Beke Imre polgármester
7./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Garai Richárd műtét és gyógykezeléséhez támogatás nyújtása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett Garai Richárd műtét és gyógykezeléséhez
nyújtandó támogatására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Csendes Ferenc pénzügyi bizottság elnöke, a bizottság megtárgyalta Garai Richárd
műtét és gyógykezeléséhez támogatás nyitjásáról készült előterjesztést, támogatja
és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Kalmár Erzsébet egészségügyi, ifjúsági és szociális bizottság elnöke, a bizottság
megtárgyalta Garai Richárd műtét és gyógykezeléséhez támogatás nyújtásáról
készült előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztést az alábbi határozati javaslattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Garai Richárd (szül.: 1995.
október 13., an.: Szathmári Ildikó) 4181 Nádudvar, Kösely u. 21/A. szám alatti lakos
gyógykezeléséhez kapcsolódóan, az ún. krízisalap terhére 2015. május, június és
július hónapban 50.000-50.000 forinttal, összesen 150.000 forinttal támogatja Garai
János, 4181 Nádudvar, Kösely u. 21/A. szám alatti lakost.
A vissza nem térítendő támogatás feltétele, hogy a támogatott a gyógykezelés és az
ahhoz kapcsolódó utazási költségeiről, a támogatási szerződésben meghatározott
határidőkig a Nádudvari Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és Pénzügyi Irodának
számoljon el.

- 65 Ha elszámolásra nem kerül sor a támogatás visszatérítendő, amelyet Garai János
köteles megtéríteni az önkormányzatnak.
Határidő:
Felelős:

2015.május 15.
Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2015. (IV.30.)
Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Garai Richárd (szül.: 1995.
október 13., an.: Szathmári Ildikó) 4181 Nádudvar, Kösely u. 21/A. szám alatti lakos
gyógykezeléséhez kapcsolódóan, az ún. krízisalap terhére 2015. május, június és
július hónapban 50.000-50.000 forinttal, összesen 150.000 forinttal támogatja Garai
János, 4181 Nádudvar, Kösely u. 21/A. szám alatti lakost.
A vissza nem térítendő támogatás feltétele, hogy a támogatott a gyógykezelés és az
ahhoz kapcsolódó utazási költségeiről, a támogatási szerződésben meghatározott
határidőkig a Nádudvari Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és Pénzügyi Irodának
számoljon el.
Ha elszámolásra nem kerül sor a támogatás visszatérítendő, amelyet Garai János
köteles megtéríteni az önkormányzatnak.
Határidő:
Felelős:

2015.május 15.
Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető

8./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület támogatása.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Hortobágyi LEADER Közhasznú
Egyesület támogatására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Elmondta, hogy az Egyesület megkereste az önkormányzatot , hogy nyújtson
támogatást a rendelkezésére álló működési keret felhasználásához.
tagönkormányzatoknak előfinanszírozni kellene, hogy lehívható legyen ez az összeg,
ugyanis utófinanszírozású a támogatás. Van hozadéka, hisz pályázati lehetőségeket
kínál, és ad.

- 66 Viszont bizonyos tételeket az MVH nem számol el a számlák vonatkozásában, ezért
szükséges a tagönkormányzatok támogatása, ahhoz hogy működőképes legyen. A
Bihari Egyesületnél is ez a helyzet . A HACS rendelkezik rulirozó hitellel, ami 5 millió
forint , de ez kevés a lehívható 73.552,-ft-hoz képest.
Igy lakosonként 80,-ft/lakos, azaz 724.800,-ft –ot javasolt támogatásként, bár a
HACS 500,-ft/ lakos összeget kértek volna. Elfogadták a 80,-ft/lakos támogatást.
Csendes Ferenc pénzügyi bizottság elnöke, a bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és támogatja , és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Kalmár Erzsébet képviselő, kérdésként vetette fel, hogy meg elégszik –e a
Hortobágyi LEADER HACS ezzel az összeggel?
Beke Imre polgármester, elfogadták az ő javaslatát, igen.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az előterjesztésben foglaltakat az
alábbi határozati javaslattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Hortobágyi LEADER
Közhasznú Egyesület Helyi Akciócsoportja részére (továbbiakban: HÁCS) működési
költségeinek fedezetére 80 Ft/lakos, összesen 724.800 Ft végleges, vissza nem
térítendő pénzeszközátadást (támogatást) biztosít.
A támogatásnak megfelelő összeg Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének a 3/2015. (II.27.) számú rendeletével elfogadott 2015. évi
költségvetésében a tartalékkeretben rendelkezésre áll.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a Támogatási szerződést a
Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület Helyi Akciócsoportjával írja alá és a
támogatást utalja át az Egyesület 59900067-11033657 számú bankszámlájára.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:

- 67 Nádudvar Város Önkormányzat
önkormányzati határozata:

Képviselő-testületének

56/2015.

(IV.30)

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Hortobágyi LEADER
Közhasznú Egyesület Helyi Akciócsoportja részére (továbbiakban: HÁCS) működési
költségeinek fedezetére 80 Ft/lakos, összesen 724.800 Ft végleges, vissza nem
térítendő pénzeszközátadást (támogatást) biztosít.
A támogatásnak megfelelő összeg Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének a 3/2015. (II.27.) számú rendeletével elfogadott 2015. évi
költségvetésében a tartalékkeretben rendelkezésre áll.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a Támogatási szerződést a
Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület Helyi Akciócsoportjával írja alá és a
támogatást utalja át az Egyesület 59900067-11033657 számú bankszámlájára.
Határidő: azonnal
Felelős:
Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
8./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft
ügyvezetője munkaszerződésének jóváhagyása.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester , előterjesztést tett a Nádudvari Településfejlesztési és
Városgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője munkaszerződésének jóváhagyására,
melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A Felügyelő Bizottság áttanulmányozta a munkaszerződést. A bér maradt, egy tétel
változott, a 16 havi végkielégítés, 6 havira. Azóta több beszélgetést folyt Ludman
Lajossal, neki más elképzelése van, és ugy érzi, hogy negatívan hat rá, hogy a 16
havi végkielégítésből csak 6 havi végkielégítés lett.
Dr. Danka József képviselő, megkérdezte, hogy a 16 havi végkielégítésnek
jogszabály alapján történt a meghatározása?
Kalmár Erzsébet képviselő, a felek szabadon határoztak.
Dr. Danka József képviselő, 5 éve még a régi MT. III. fejezete alapján is csak 6 havi
volt a végkielégítés összege. Most lehet, sérelmezi, de a jogszabálynak a hat havi
felel meg.
Dr. Sós Csaba aljegyző, tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a kiküldött
előterjesztésben pontosításokra és javításokra van szükség, és kérte, hogy javítsák.
- a határozati javaslatban a határidő: 2015. 04.15. Helyesen: 2015. 05.15.
- a munkaszerződés 1.1. pontja helyesen: Nádudvari Településfejlesztési és
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ,

- a munkaszerződésbe az 5.2. pontot írják be: a szerződő felek kölcsönös
szándéka esetén jelen munkaviszony meghosszabbítható.
- 68 - a munkaszerződésből az alant idézett szövegrészek kimaradnak „Munkavállaló
tudomásul veszi, hogy a Munkaadó belső ügyeiről illetékteleneknek sem közvetlenül, sem
közvetve semmilyen információ nem adható. Ez alól kivételt csak azon információ képez,
amely nyilvánosságra hozatalára vonatkozóan Munkaadó előzetes írásbeli hozzájárulását
adta, Munkavállaló köteles mindemellett a Munkaadóról nyilvánosságra hozott információk
helyességét is vizsgálni annak érdekében, hogy az információk a Munkaadó és a tulajdonos
kedvező piaci megítélését segítsék elő.
Munkavállaló köteles a Munkaadóról és annak üzleti partnereiről tudomására jutott
valamennyi, nem nyilvános adatot szigorúan titkosan kezelni és kizárólag a feladatköre
ellátásához szükséges mértékben felhasználni. Ennek megsértése önmagában alapul
szolgálhat jelen munkaszerződés megszüntetésére.”
Valamint
„Jelen szerződést egyrészről Munkaadó hivatalos
Munkavállaló elolvasás és értelmezés után, mint
megegyezőt, a mai napon aláírták. „

képviselője,
akaratukkal

másrészről
mindenben

Ludman Lajos ügyvezető igazgató, köszöni a lehetőséget, de ő most nem jogász
szemmel közelíti meg a dolgot, hanem mint munkavállaló. Elmondta, hogy 2008-ban
kezdődött a munkaviszonya, az önkormányzat feladatot adott neki. Azóta ezt a
megállapodást követte végig, de most a 16 havi végkielégítés nincs benne. A
szerződés feladat centrikus, menedzser típusú szerződés.
2014. december 31-ig egy éves időtartamra volt meghosszabbítva a szerződése.
Most visszamenőlegesen került a testület elé , nem gond , hisz 20 éve folyamatosan
itt dolgozik, és mindig együttműködő volt. Ez a szerződés nem kedvező az ő
számára, nem is a 16 havi végkielégítéshez ragaszkodik. Rá negatív hatással van
ez, nem tudja miért változott meg a munkaszerződés tartalma. Azt kérte, hogy
lényegesen rosszabb helyzetbe ne kerüljön. Nem tudja az indokát, hogy miért igy
döntöttek.
Dr. Danka József képviselő, ügyvezető úr kérdezte az okot. Van oka, jogszabályi
akadálya , mert a törvény csak 6 hónapos végkielégítést ir elő.
Beke Imre polgármester, a bér nem csökkent, nem régen 100 eft gépjármű költséget
állapítottak meg részére. Most munkaadóként kell dönteni a képviselő-testületnek.
Czibere Lajos képviselő, a munkaszerződést kellene jóváhagyni, de ha mindkét fél
nem irja alá, akkor mi van? Akkor mit fogadjanak el?
Csendes Ferenc a Felügyelő Bizottság elnöke, taggyűlési kérdés, a Kft. belső
költségét érinti, amit Ludman Lajos elmondott. Rosszabbul nem járt a költségét
illetően, és a Kft-nek sem lesz több kiadása. A 6 havi végkielégítést elfogadja.

Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az aljegyző
által elmondott pontosításokkal együtt , mely szerint :
- 69 - a határozati javaslatban a határidő: 2015. 04.15. Helyesen: 2015. 05.15.
- a munkaszerződés 1.1. pontja helyesen: Nádudvari Településfejlesztési és
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ,
- a munkaszerződésbe az 5.2. pontot írják be: a szerződő felek kölcsönös
szándéka esetén jelen munkaviszony meghosszabbítható.
- a munkaszerződésből az alant idézett szövegrészek kimaradnak „Munkavállaló
tudomásul veszi, hogy a Munkaadó belső ügyeiről illetékteleneknek sem közvetlenül, sem
közvetve semmilyen információ nem adható. Ez alól kivételt csak azon információ képez,
amely nyilvánosságra hozatalára vonatkozóan Munkaadó előzetes írásbeli hozzájárulását
adta, Munkavállaló köteles mindemellett a Munkaadóról nyilvánosságra hozott információk
helyességét is vizsgálni annak érdekében, hogy az információk a Munkaadó és a tulajdonos
kedvező piaci megítélését segítsék elő.
Munkavállaló köteles a Munkaadóról és annak üzleti partnereiről tudomására jutott
valamennyi, nem nyilvános adatot szigorúan titkosan kezelni és kizárólag a feladatköre
ellátásához szükséges mértékben felhasználni. Ennek megsértése önmagában alapul
szolgálhat jelen munkaszerződés megszüntetésére.”
Valamint
„Jelen szerződést egyrészről Munkaadó hivatalos
Munkavállaló elolvasás és értelmezés után, mint
megegyezőt, a mai napon aláírták. „ -

képviselője,
akaratukkal

másrészről
mindenben

az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a munkaszerződésre vonatkozóan
az alábbiak szerint fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvari Településfejlesztési
és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője Ludman Lajos úr munkaszerződését
a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

2015. május 05.
Beke Imre polgármester
Melléklet a /2015. (

) Ök. sz. határozathoz

Munkaszerződés
amely létrejött egyrészről Nádudvar Város Önkormányzat (4181 Nádudvar, Fő út
119. )képviseletében eljár: Beke Imre polgármester mint Munkaadó ( a szerződésben
a megnevezése a továbbiakban: Munkaadó),
másrészről
Ludman Lajos (születési hely, idő: Tiszalök, 1964. november 30.;anyja neve: Orosz
Ilona;állandó lakcím: 4181, Nádudvar, Emőd sor 8. sz.; személyi igazolvány száma:
938547MA) mint Munkavállaló ( a szerződésben a megnevezése a továbbiakban:
Munkavállaló)

között az alábbi feltételek mellett:

- 70 1./ A szerződés tárgya
1.1. Munkaadó
a Munkavállalót
a Nádudvari
Településfejlesztési és
Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél ügyvezető munkakörben alkalmazza.
1.2. A munkavégzés helye: a Kft. székhelye (4181 Nádudvar, Petőfi u. 13.).
2./ A munkáltatói jogkör gyakorlása
A Munkavállaló jelen munkaszerződése az alábbi pontokban meghatározottak
szerinti feladatokra vonatkozik. E munkakörébe a Munkaadó nevezte ki.
Kinevezésétől kezdődően a vele kapcsolatos munkáltatói jogkör a Munkaadó
gyakorolja. (A továbbiakban a megnevezése: a munkáltatói jogok gyakorlója.)
3./ Általános szerződéses feltételek
3.1. Szerződő felek kijelentik, hogy nincs tudomásuk olyan tényről
körülményről, mely e szerződés érvényességét – akár részben is – érinthetné.

vagy

A szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés aláírása során egymás elől ilyen tényt,
vagy körülményt nem is hallgattak el.
3.2. Munkaadó kijelenti, hogy a Munkavállaló alkalmazásához szükséges feltételek
biztosítottak, illetőleg, hogy az esetleges hiányukból előálló munkaszerződési
problémák következményeit /annak anyagi és erkölcsi terheit/ vállalja.
3.3. A Munkaadó jelen szerződés érvényessége alatt teljes bizalmáról biztosítja
Munkavállalót. Egyben kijelenti, hogy a Munkavállaló hatáskörébe tartozó döntési és
jogalkalmazási jogosultságait nem vonja el és a munkája sikeres végzéséhez
szükséges feltételeket biztosítja.
A Munkaadó egyúttal garantálja partneri együttműködését a Munkavállalóval.
3.4. A Munkavállaló kijelenti, hogy rendelkezik mindazokkal a képességekkel és
tapasztalatokkal, melyek szükségesek ahhoz, hogy a jelen szerződés tárgyát képező
munkakörben ellássa azokat a feladatokat, melyeket a Munkaadó tőle elvár.
3.5. A Munkavállaló a jelen szerződés időtartama alatt a Munkaadó érdekeit
szolgálja és munkáját legjobb tudása szerint végzi.
4./ A felek jogai és kötelezettségei
4.1. A Munkavállaló a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit
Kft. felelős vezetésére vonatkozik.
4.2. A Munkavállaló köteles az általa irányított gazdasági társaság sikeres és
eredményes működése érdekében hatáskörében mindent megtenni, illetve a

hatáskörét meghaladó kérdésekben a tulajdonost a szükséges intézkedések
megtételére felhívni.

- 71 4.3. A Munkavállaló a korlátolt felelősségű társaság vezetésében a hatályos
jogszabályok, az Alapító Okirat figyelembevételével köteles eljárni. Egyébként a
korlátolt felelősségű társaság ügyeit – a munkaköri leírásban meghatározott körben –
intézi.
4.4. A Munkavállaló köteles a kft. szervei részére minden, a jelen munkaszerződés
keretei között végzett irányítási tevékenységével kapcsolatos felvilágosítást megadni,
továbbá a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni.
4.5. A Munkavállaló munkája ellátása során köteles Munkaadóval szemben lojális
magatartást tanúsítani.
4.6. A Munkavállaló feladatairól, jog- és hatásköréről az ügyvezetői munkaköri leírás
rendelkezik.
5./ A Munkaviszony időtartama, módosítása, megszüntetése
5.1. A Munkaadó a Munkavállalót 2015. január 1. napjától 2019. december 31.
napjáig terjedő meghatározott időre alkalmazza.
5.2. A szerződő
meghosszabbítható.

felek

kölcsönös

szándéka

esetén

jelen

munkaviszony

5.3. Jelen munkaviszonynak az e szerződésben meghatározott időn belüli
megszüntetésére a Ptk, valamint a Munka Törvénykönyve és végrehajtási
szabályainak mindenkori hatályos rendelkezései az irányadók.
5.4. Jelen munkaviszonynak az 5.3. pontban meghatározott – az e szerződés
időtartamán belüli – megszűnése esetén szerződő felek a kötelező felmondás időt
figyelembe véve – 6 hónap felmondási időben állapodhatnak meg. A
munkaviszonynak a Munkaadó kezdeményezésére történő megszűnésekor
Munkavállalót 120 nap kötelező felmentési idő illeti meg. Ennél hosszabb felmentési
időt Munkaadó egyedileg megállapíthat.
5.5. Jelen munkaviszony a jelen szerződésben meghatározott idő elteltével
amennyiben Munkaadó és Munkavállaló újabb szerződést nem köt, felmondás nélkül
megszűnik.
5.6. A felek továbbá megállapodnak abban, hogy a Munkaadó által a munkaviszony
határozott idő előtti megszüntetése esetén a Munkavállalót megilleti a mindenkori
fizetése 6 szorosának megfelelő végkielégítés.
Amennyiben jelen szerződés időtartama lejár, vagy a szerződés más módon
megszűnik, Munkavállaló köteles munkakörét jegyzőkönyvileg, a Munkaadó által
megjelölt személy részére az utolsó munkában töltött napon átadni.

5.7. A jelen munkaviszony megszűnésekor Munkavállaló köteles a tulajdonában lévő
minden olyan eredeti dokumentumot és információt Munkaadónak haladéktalanul
átadni, amelyek a Munkaadó ügyeivel, üzletvitelével kapcsolatosak.

- 72 5.8. A Munkavállaló által munkában töltött utolsó napon a Munkaadó köteles a
Munkavállalónak járó munkabérét és a munkaviszonnyal összefüggő okmányait
kiadni.
5.9. A Munkavállaló és Munkaadó e szerződés tartama alatt és lejártát követően
megállapodnak abban, hogy a Munkavállaló más munkakörben dolgozik tovább a
Munkaadónál, illetve a korábban általa irányított szervezetben. Erre az esetre a
Munka Törvénykönyve és végrehajtási rendeletének hatályos szabályait kell
alkalmazni. Az áthelyezést követően Munkavállalót az új munkakörben megállapított
kereset illeti meg.
6./ A Munkavállaló díjazása, munkarendje és a munkavégzés helye
6.1. Munkavállaló személyi alapbére
bruttó 455.400,- Ft/hó
azaz bruttó Négyszázötvenötezer-háromszázhuszonkettő forint/hó
6.3. A Munkavállaló jogosult továbbá havi 100.000,- Forint gépjármű költségtérítés
felvételére.
6.4. A Munkavállalót a Felügyelő Bizottság által meghatározott célok teljesítése
esetében a Felügyelő Bizottság javaslata alapján prémium illeti meg, amelyről az
önkormányzat képviselőtestülete dönt.
7./ Munkavállaló további munkavégzésére vonatkozó megállapodások
7.1. Munkavállaló második vagy további munkaviszonyt nem létesíthet. Nem
vonatkozik a tilalom mindazon megbízatásokra, amelyekre őt a Munkaadó delegálta,
vagy melyekbe Munkaadó javaslata alapján került megválasztásra. Munkavállaló
tudomásul veszi, hogy ezen megbízatások vonatkozásában Munkaadó visszahívási
joggal is rendelkezik.
7.2. A felek továbbá megállapodnak abban, hogy amennyiben a Munkaadó jelentős
mértékben szűkíti a Munkavállaló feladatkörét, akkor a Munkavállaló jogosult a
munkaviszony rendkívüli felmondással történő megszüntetésére, úgy, hogy ezáltal
jogosult lesz az 5.6. pontban foglalt összegű végkielégítésre.
7.3. A jelen szerződésnek bármely okból történő megszűnése, vagy a munkaadó
visszahívási szándéka esetén Munkavállaló a fenti tisztségéről lemond, kivéve, ha a
munkaviszony megszűnésekor Munkaadó kifejezetten felkéri őt e tisztségek további
ellátására.

7.4. Munkavállaló kötelezi magát, hogy csak olyan közéleti tevékenységre
vállalkozik, amely őt a munkája végzésében nem korlátozza, sikeres tevékenységét
nem veszélyezteti és a Munkaadó kedvező megítélését elősegíti.
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8.1. Az anyagi felelősség megállapítása Munkavállalóval szemben a munkáltató
jogkör gyakorlójának hatáskörébe tartozik.
8.2. A Munkavállaló a Munka Törvénykönyve 208. § szerint vezető állású
munkavállalónak minősül. Ezért a Munkavállaló a kötelezettségeinek megszegésével
a Munkaadónak okozott kárért – mint a Társaság vezető állású alkalmazottja – a
Munka Törvénykönyve XIV. fejezete és a Ptk. szabályai szerint felel.
9./ Megállapodás egyéb kérdésekben
9.1. Munkavállaló semmilyen körülmények között nem kaphat és nem fogadhat el –
sem közvetve, sem közvetlenül – a Munkaadóval üzleti kapcsolatban álló személytől
vagy társaságtól a szokásos mértéket meghaladó ajándékot, vagy pénzbeli juttatást.
Szokásos mértékű ajándéknak minősül a 10.000.- Ft értéket meg nem haladó
ajándék. Amennyiben Munkavállaló a jelen pontban vállalt kötelezettségét megszegi,
úgy kötelezi magát, hogy Munkaadónak az ezen megszegésből eredő, minden igazolt
és bizonyított kárát, a bírói út igénybevételének szükségessége nélkül megtéríti.
9.2. Munkavállaló tudomásul veszi, hogy a Munkaadó belső ügyeiről
illetékteleneknek sem közvetlenül, sem közvetve semmilyen információ nem adható.
Ez alól kivételt csak azon információ képez, amely nyilvánosságra hozatalára
vonatkozóan Munkaadó előzetes írásbeli hozzájárulását adta, Munkavállaló köteles
mindemellett a Munkaadóról nyilvánosságra hozott információk a Munkaadó és a
tulajdonos kedvező piaci megítélését segítsék elő.
Munkavállaló köteles a Munkaadóról és annak üzleti partnereiről tudomására jutott
valamennyi, nem nyilvános adatot szigorúan titkosan kezelni és kizárólag a
feladatköre állátásához szükséges mértékben felhasználni. Ennek megsértése
önmagában alapul szolgálhat jelen munkaszerződés megszüntetésére.
9.3. A Munkavállaló kijelenti, hogy hozzátartozói kapcsolatban álló személyekkel a
Munkaadó nevében szerződést nem köt, csak Munkaadó engedélyével. Úgyszintén
köteles Munkavállaló haladéktalanul tájékoztatni Munkaadót, amennyiben közeli
hozzátartozója a Munkaadóhoz hasonló tevékenységet folytató, vagy a Munkaadóval
rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdálkodó szervezetnek tagja lett, illetve
vezetőként vagy munkavégzésre, irányuló egyéb jogviszonyt létesített.
9.4. A szerződő felek egyéb jogaik korlátozása nélkül kölcsönösen vállalják, hogy
jelen szerződés hatálya alatt és bármely okból történő megszűnésének időpontjától
számított 12 hónapon belül nem tesznek becsmérlő vagy kritikus megjegyzéseket
egymással kapcsolatban.

9.5. Amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése részben vagy teljesen
érvénytelen, ez nem érinti a szerződés fennmaradó részének érvényességét.
9.6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok,
mindenekelőtt a Ptk. előírásai, valamint a Munka Törvénykönyve, továbbá a korlátolt
felelősségű társaság Alapító Okirata a mérvadók.
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korlátokat önként vállalta mindazon díjazások ellenében, amelyeket e szerződés
tartalmaz.
9.8. Munkaadó és Munkavállaló kijelenti, hogy e szerződés tartalmát bizalmas
információként kezelik. Jelen szerződést a felek csak közös megegyezéssel, írásban
módosíthatják.
9.9. Munkavállaló tájékoztatja munkaadót, hogy a 2008.évi munkavállaló és
munkaadó közötti megállapodás alapján a munkavállaló más gazdasági társaság (L
& L Építész Iroda Építőipari, Szolgáltató Betéti Társaság, 4181 Nádudvar, Emőd sor
8., Cégjegyzékszám: 09-06-006875) üzletvezetésre jogosult tagja, mely cég
működésében személyes közreműködéssel is részt vesz.
A korábbi megállapodás alapján a munkaadó kérésének megfelelően az L & L
Építész Iroda Bt. az építőanyag kereskedelmi tevékenységét jelen munkaszerződés
hatálya alatt továbbra is felfüggeszti.
A felek megállapodnak abban, hogy a munkavállaló az L & L Építész Iroda Bt egyéb
tevékenységi körében, különösen mérnöki
tevékenység, tanácsadás (műszaki
tervezés, műszaki ellenőrzés, felelős műszaki vezetés, egyéb tanácsadás stb.) mind
az építész iroda vezető tisztségviselőjeként, mind személyes közreműködőként
továbbra is szabadon tevékenységet folytathat, azzal a korlátozással, hogy a
munkavállaló az L & L Építész Iroda Bt. nevében Nádudvar Város Önkormányzatával
ill. az önkormányzat szerződéseivel kapcsolatosan szerződést nem köthet, ill.
munkavégzést nem folytat.
9.10. Felek elfogadják, hogy az esetleges jogvitákat egyeztetés útján kísérlik meg
rendezni, az egyeztetésről jegyzőkönyvet vesznek fel, s csak az egyeztetés
eredménytelensége esetén fordulhatnak a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi
Bírósághoz.
A szerződés 3 eredeti példányban készült (melyből két példány Munkaadót, egy
példányt munkavállalót illeti meg), azt a felek olvasás és értelmezés után írták alá,
mint akaratukkal mindenben megegyezőt.
Kelt: Nádudvar, 2015.
_________________________________
Nádudvar Város Önkormányzat
Beke Imre polgármester
Munkaadó
A munkaszerződés egy példányát átvettem.

________________________
Ludman Lajos
Munkavállaló

_______________________
Munkavállaló
A szerződés tartalmát a képviselőtestület….. számú határozatával jóvá hagyta.
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A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 7 igen 1 ellenszavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat
Önkormányzati számu határozata:

Képviselőtestületének

57/2015.(IV.30.)

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvari Településfejlesztési
és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője Ludman Lajos úr munkaszerződését
a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

2015. május 05.
Beke Imre polgármester
Melléklet az 57/2015. (IV.30.) Önkormányzati számu határozathoz
Munkaszerződés

amely létrejött egyrészről Nádudvar Város Önkormányzat (4181 Nádudvar, Fő út
119. )képviseletében eljár: Beke Imre polgármester mint Munkaadó ( a szerződésben
a megnevezése a továbbiakban: Munkaadó),
másrészről
Ludman Lajos (születési hely, idő: Tiszalök, 1964. november 30.;anyja neve: Orosz
Ilona;állandó lakcím: 4181, Nádudvar, Emőd sor 8. sz.; személyi igazolvány száma:
938547MA) mint Munkavállaló ( a szerződésben a megnevezése a továbbiakban:
Munkavállaló)
között az alábbi feltételek mellett:
1./ A szerződés tárgya
1.3. Munkaadó
a Munkavállalót
a Nádudvari
Településfejlesztési és
Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél ügyvezető munkakörben alkalmazza.
1.4. A munkavégzés helye: a Kft. székhelye (4181 Nádudvar, Petőfi u. 13.).
2./ A munkáltatói jogkör gyakorlása
A Munkavállaló jelen munkaszerződése az alábbi pontokban meghatározottak
szerinti feladatokra vonatkozik. E munkakörébe a Munkaadó nevezte ki.
Kinevezésétől kezdődően a vele kapcsolatos munkáltatói jogkör a Munkaadó
gyakorolja. (A továbbiakban a megnevezése: a munkáltatói jogok gyakorlója.)
3./ Általános szerződéses feltételek

3.1. Szerződő felek kijelentik, hogy nincs tudomásuk olyan tényről
körülményről, mely e szerződés érvényességét – akár részben is – érinthetné.

vagy

A szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés aláírása során egymás elől ilyen tényt,
vagy körülményt nem is hallgattak el.
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biztosítottak, illetőleg, hogy az esetleges hiányukból előálló munkaszerződési
problémák következményeit /annak anyagi és erkölcsi terheit/ vállalja.
3.3. A Munkaadó jelen szerződés érvényessége alatt teljes bizalmáról biztosítja
Munkavállalót. Egyben kijelenti, hogy a Munkavállaló hatáskörébe tartozó döntési és
jogalkalmazási jogosultságait nem vonja el és a munkája sikeres végzéséhez
szükséges feltételeket biztosítja.
A Munkaadó egyúttal garantálja partneri együttműködését a Munkavállalóval.
3.4. A Munkavállaló kijelenti, hogy rendelkezik mindazokkal a képességekkel és
tapasztalatokkal, melyek szükségesek ahhoz, hogy a jelen szerződés tárgyát képező
munkakörben ellássa azokat a feladatokat, melyeket a Munkaadó tőle elvár.
3.5. A Munkavállaló a jelen szerződés időtartama alatt a Munkaadó érdekeit
szolgálja és munkáját legjobb tudása szerint végzi.
4./ A felek jogai és kötelezettségei
4.1. A Munkavállaló a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit
Kft. felelős vezetésére vonatkozik.
4.2. A Munkavállaló köteles az általa irányított gazdasági társaság sikeres és
eredményes működése érdekében hatáskörében mindent megtenni, illetve a
hatáskörét meghaladó kérdésekben a tulajdonost a szükséges intézkedések
megtételére felhívni.
4.3. A Munkavállaló a korlátolt felelősségű társaság vezetésében a hatályos
jogszabályok, az Alapító Okirat figyelembevételével köteles eljárni. Egyébként a
korlátolt felelősségű társaság ügyeit – a munkaköri leírásban meghatározott körben –
intézi.
4.4. A Munkavállaló köteles a kft. szervei részére minden, a jelen munkaszerződés
keretei között végzett irányítási tevékenységével kapcsolatos felvilágosítást megadni,
továbbá a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni.
4.5. A Munkavállaló munkája ellátása során köteles Munkaadóval szemben lojális
magatartást tanúsítani.
4.6. A Munkavállaló feladatairól, jog- és hatásköréről az ügyvezetői munkaköri leírás
rendelkezik.
5./ A Munkaviszony időtartama, módosítása, megszüntetése

5.1. A Munkaadó a Munkavállalót 2015. január 1. napjától 2019. december 31.
napjáig terjedő meghatározott időre alkalmazza.
5.2. A szerződő
meghosszabbítható.

felek

kölcsönös

szándéka

esetén

jelen

munkaviszony

- 77 5.3. Jelen munkaviszonynak az e szerződésben meghatározott időn belüli
megszüntetésére a Ptk, valamint a Munka Törvénykönyve és végrehajtási
szabályainak mindenkori hatályos rendelkezései az irányadók.
5.4. Jelen munkaviszonynak az 5.3. pontban meghatározott – az e szerződés
időtartamán belüli – megszűnése esetén szerződő felek a kötelező felmondás időt
figyelembe véve – 6 hónap felmondási időben állapodhatnak meg. A
munkaviszonynak a Munkaadó kezdeményezésére történő megszűnésekor
Munkavállalót 120 nap kötelező felmentési idő illeti meg. Ennél hosszabb felmentési
időt Munkaadó egyedileg megállapíthat.
5.5. Jelen munkaviszony a jelen szerződésben meghatározott idő elteltével
amennyiben Munkaadó és Munkavállaló újabb szerződést nem köt, felmondás nélkül
megszűnik.
5.6. A felek továbbá megállapodnak abban, hogy a Munkaadó által a munkaviszony
határozott idő előtti megszüntetése esetén a Munkavállalót megilleti a mindenkori
fizetése 6 szorosának megfelelő végkielégítés.
Amennyiben jelen szerződés időtartama lejár, vagy a szerződés más módon
megszűnik, Munkavállaló köteles munkakörét jegyzőkönyvileg, a Munkaadó által
megjelölt személy részére az utolsó munkában töltött napon átadni.
5.7. A jelen munkaviszony megszűnésekor Munkavállaló köteles a tulajdonában lévő
minden olyan eredeti dokumentumot és információt Munkaadónak haladéktalanul
átadni, amelyek a Munkaadó ügyeivel, üzletvitelével kapcsolatosak.
5.8. A Munkavállaló által munkában töltött utolsó napon a Munkaadó köteles a
Munkavállalónak járó munkabérét és a munkaviszonnyal összefüggő okmányait
kiadni.
5.9. A Munkavállaló és Munkaadó e szerződés tartama alatt és lejártát követően
megállapodnak abban, hogy a Munkavállaló más munkakörben dolgozik tovább a
Munkaadónál, illetve a korábban általa irányított szervezetben. Erre az esetre a
Munka Törvénykönyve és végrehajtási rendeletének hatályos szabályait kell
alkalmazni. Az áthelyezést követően Munkavállalót az új munkakörben megállapított
kereset illeti meg.
6./ A Munkavállaló díjazása, munkarendje és a munkavégzés helye
6.1. Munkavállaló személyi alapbére
bruttó 455.400,- Ft/hó
azaz bruttó Négyszázötvenötezer-háromszázhuszonkettő forint/hó

6.3. A Munkavállaló jogosult továbbá havi 100.000,- Forint gépjármű költségtérítés
felvételére.
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esetében a Felügyelő Bizottság javaslata alapján prémium illeti meg, amelyről az
önkormányzat képviselőtestülete dönt.
7./ Munkavállaló további munkavégzésére vonatkozó megállapodások
7.1. Munkavállaló második vagy további munkaviszonyt nem létesíthet. Nem
vonatkozik a tilalom mindazon megbízatásokra, amelyekre őt a Munkaadó delegálta,
vagy melyekbe Munkaadó javaslata alapján került megválasztásra. Munkavállaló
tudomásul veszi, hogy ezen megbízatások vonatkozásában Munkaadó visszahívási
joggal is rendelkezik.
7.2. A felek továbbá megállapodnak abban, hogy amennyiben a Munkaadó jelentős
mértékben szűkíti a Munkavállaló feladatkörét, akkor a Munkavállaló jogosult a
munkaviszony rendkívüli felmondással történő megszüntetésére, úgy, hogy ezáltal
jogosult lesz az 5.6. pontban foglalt összegű végkielégítésre.
7.3. A jelen szerződésnek bármely okból történő megszűnése, vagy a munkaadó
visszahívási szándéka esetén Munkavállaló a fenti tisztségéről lemond, kivéve, ha a
munkaviszony megszűnésekor Munkaadó kifejezetten felkéri őt e tisztségek további
ellátására.
7.4. Munkavállaló kötelezi magát, hogy csak olyan közéleti tevékenységre
vállalkozik, amely őt a munkája végzésében nem korlátozza, sikeres tevékenységét
nem veszélyezteti és a Munkaadó kedvező megítélését elősegíti.
8./ Munkavállaló felelőssége
8.1. Az anyagi felelősség megállapítása Munkavállalóval szemben a munkáltató
jogkör gyakorlójának hatáskörébe tartozik.
8.2. A Munkavállaló a Munka Törvénykönyve 208. § szerint vezető állású
munkavállalónak minősül. Ezért a Munkavállaló a kötelezettségeinek megszegésével
a Munkaadónak okozott kárért – mint a Társaság vezető állású alkalmazottja – a
Munka Törvénykönyve XIV. fejezete és a Ptk. szabályai szerint felel.
9./ Megállapodás egyéb kérdésekben
9.1. Munkavállaló semmilyen körülmények között nem kaphat és nem fogadhat el –
sem közvetve, sem közvetlenül – a Munkaadóval üzleti kapcsolatban álló személytől
vagy társaságtól a szokásos mértéket meghaladó ajándékot, vagy pénzbeli juttatást.
Szokásos mértékű ajándéknak minősül a 10.000.- Ft értéket meg nem haladó
ajándék. Amennyiben Munkavállaló a jelen pontban vállalt kötelezettségét megszegi,

úgy kötelezi magát, hogy Munkaadónak az ezen megszegésből eredő, minden igazolt
és bizonyított kárát, a bírói út igénybevételének szükségessége nélkül megtéríti.
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illetékteleneknek sem közvetlenül, sem közvetve semmilyen információ nem adható.
Ez alól kivételt csak azon információ képez, amely nyilvánosságra hozatalára
vonatkozóan Munkaadó előzetes írásbeli hozzájárulását adta, Munkavállaló köteles
mindemellett a Munkaadóról nyilvánosságra hozott információk a Munkaadó és a
tulajdonos kedvező piaci megítélését segítsék elő.
Munkavállaló köteles a Munkaadóról és annak üzleti partnereiről tudomására jutott
valamennyi, nem nyilvános adatot szigorúan titkosan kezelni és kizárólag a
feladatköre állátásához szükséges mértékben felhasználni. Ennek megsértése
önmagában alapul szolgálhat jelen munkaszerződés megszüntetésére.
9.3. A Munkavállaló kijelenti, hogy hozzátartozói kapcsolatban álló személyekkel a
Munkaadó nevében szerződést nem köt, csak Munkaadó engedélyével. Úgyszintén
köteles Munkavállaló haladéktalanul tájékoztatni Munkaadót, amennyiben közeli
hozzátartozója a Munkaadóhoz hasonló tevékenységet folytató, vagy a Munkaadóval
rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdálkodó szervezetnek tagja lett, illetve
vezetőként vagy munkavégzésre, irányuló egyéb jogviszonyt létesített.
9.4. A szerződő felek egyéb jogaik korlátozása nélkül kölcsönösen vállalják, hogy
jelen szerződés hatálya alatt és bármely okból történő megszűnésének időpontjától
számított 12 hónapon belül nem tesznek becsmérlő vagy kritikus megjegyzéseket
egymással kapcsolatban.
9.5. Amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése részben vagy teljesen
érvénytelen, ez nem érinti a szerződés fennmaradó részének érvényességét.
9.6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok,
mindenekelőtt a Ptk. előírásai, valamint a Munka Törvénykönyve, továbbá a korlátolt
felelősségű társaság Alapító Okirata a mérvadók.
9.7. A Munkavállaló kijelenti, hogy a szerződésben foglalt kötelezettségeket és
korlátokat önként vállalta mindazon díjazások ellenében, amelyeket e szerződés
tartalmaz.
9.8. Munkaadó és Munkavállaló kijelenti, hogy e szerződés tartalmát bizalmas
információként kezelik. Jelen szerződést a felek csak közös megegyezéssel, írásban
módosíthatják.
9.9. Munkavállaló tájékoztatja munkaadót, hogy a 2008.évi munkavállaló és
munkaadó közötti megállapodás alapján a munkavállaló más gazdasági társaság (L
& L Építész Iroda Építőipari, Szolgáltató Betéti Társaság, 4181 Nádudvar, Emőd sor
8., Cégjegyzékszám: 09-06-006875) üzletvezetésre jogosult tagja, mely cég
működésében személyes közreműködéssel is részt vesz.

A korábbi megállapodás alapján a munkaadó kérésének megfelelően az L & L
Építész Iroda Bt. az építőanyag kereskedelmi tevékenységét jelen munkaszerződés
hatálya alatt továbbra is felfüggeszti.
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tevékenységi körében, különösen mérnöki
tevékenység, tanácsadás (műszaki
tervezés, műszaki ellenőrzés, felelős műszaki vezetés, egyéb tanácsadás stb.) mind
az építész iroda vezető tisztségviselőjeként, mind személyes közreműködőként
továbbra is szabadon tevékenységet folytathat, azzal a korlátozással, hogy a
munkavállaló az L & L Építész Iroda Bt. nevében Nádudvar Város Önkormányzatával
ill. az önkormányzat szerződéseivel kapcsolatosan szerződést nem köthet, ill.
munkavégzést nem folytat.
9.10. Felek elfogadják, hogy az esetleges jogvitákat egyeztetés útján kísérlik meg
rendezni, az egyeztetésről jegyzőkönyvet vesznek fel, s csak az egyeztetés
eredménytelensége esetén fordulhatnak a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi
Bírósághoz.
A szerződés 3 eredeti példányban készült (melyből két példány Munkaadót, egy
példányt munkavállalót illeti meg), azt a felek olvasás és értelmezés után írták alá,
mint akaratukkal mindenben megegyezőt.
Kelt: Nádudvar, 2015.
_________________________________
Nádudvar Város Önkormányzat
Beke Imre polgármester
Munkaadó

________________________
Ludman Lajos
Munkavállaló

A munkaszerződés egy példányát átvettem.
_______________________
Munkavállaló
A szerződés tartalmát a képviselőtestület
határozatával jóvá hagyta.

az 57/2015. (IV.30.) Ök. számú

Egyebek:
1./
Ludman Lajos Kft ügyvezető igazgatója, tájékoztatta a képviselő-testületet , hogy a
Kft. alapító okirat IV. pontjának (4) bekezdés b./ pontja arról szól, hogy az
ügyvezető késedelem nélkül köteles döntéshozatalt kezdeményezni, ha tudomására
jut, hogy a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette,
vagy vagyona tartozásait nem fedezi.

Erről már Csendes Ferencet, Réz Szilárdot és Boros Lajosnét értesítette, hogy a
pénzkészlet elfogyott, számlát nem tud fizetni, azonnali intézkedést kell tenni,
egyeztetni a pénzügyi vezetéssel, és most erről a fizetésképtelenségről kívánja
tájékoztatni a képviselő-testületet és a hivatalt is.
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Csendes Ferenc képviselő, a felügyelő bizottságot össze kell hívni, a szakemberek
egyeztessenek..
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, elő kell készíteni, és részletesen ki kell
mutatni, hogy miért következett be a fizetésképtelenség..
Beke Imre polgármester, írásba terjessze a képviselő-testület elé.
2./
dr. Danka József képviselő, megköszönte, hogy az óvodánál az átláthatóság meg
lett szüntetve, facsemetéket ültettek oda.
Beke Imre polgármester, turkesztáni szilfát.
3./
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, a költségvetés elfogadásakor már jelezte a
képviselőknek, hogy a laptopok részlete lejárt, elavultak, már 3 éves. Küld
árajánlatot uj laptop vásárlásra, tanulmányozzák át, és döntsék el, hogy részletre a
tiszteletdíj terhére, vagy egyösszegű fizetéssel kívánják megvásárolni az uj gépet.
Csendes Ferenc képviselő, kéri, hogy az árajánlatot írásba küldjék meg a
képviselőknek.

Beke Imre polgármester, mivel több napirend és hozzászólás nem volt, az ülést
16,45 órakor berekesztette.

Kmft.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

dr. Danka József
Korcsmáros Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítők

NÁDUDVAR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2015. április 30-ai ülésének
jegyzőkönyve

Tartalmazza:
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a 47/2015. (IV.30.) önkormányzati számú határozatot, a
Püspökladányi Hivatásos Tüzoltóparancsnokság beszámolójának
elfogadásáról
a 48/2015. (IV.30.) önkormányzati számú határozatot, az
önkormányzat 2014-2019. évek közötti gazdasági (ciklus)
programjának elfogadásáról
a 49/2015.(IV.30.) önkormányzati számú határozatot, az
önkormányzat és intézményei 2014. évi belső ellenőrzéséről készült
jelentés elfogadásáról
az 50/2015.(IV.30.) önkormányzati számú határozatot, a Napfény
Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosításáról,
az 51/2015.(IV.30.) önkormányzati számú határozatot, a Napfény
Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosításáról,
az 52/2015.(IV.30.) önkormányzati számú határozatot, a Napfény
Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosításáról,
az 53/2015. (IV.30.) önkormányzati számú határozatot, a
nádudvari temető üzemeltetésének 2013-2014. évi tapasztalatairól
készült beszámoló elfogadásáról
az 54/2015. (IV.30.) önkormányzati számú határozatot, a
civilszervezetek 2014. évi önkormányzati támogatásáról szóló szakmai
beszámoló elfogadásáról
az 55/2015. (IV.30.) önkormányzati számú határozatot, Garai
Richárd gyógykezeléséhez szükséges anyagi támogatás odaítéléséről
az 56/2015. (IV.30.) önkormányzati számú határozatot, a
LEADER HACS közhasznú egyesület támogatásának elfogadásáról

-

57/2015.(IV.30.) önkormányzati számú határozatot, Ludman
Lajos NTVG-Nonprofit Kft. ügyvezető munkaszerződése jóváhagyásáról

