JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2015. május 28-án du. 14 órakor a Nádudvari Polgármesteri
hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
ülése alkalmából.
Jelen vannak: Beke Imre polgármester
Boros Lajosné,
Czibere Lajos,
Csendes Ferenc,
Dr. Danka József,
Kalmár Erzsébet,
Korcsmáros Sándor,
Ludmanné Papp Ilona,
Réz Szilárd képviselők
Vincze András jegyző,
Dr. Sós Csaba aljegyző,
Kovács Lászlóné irodavezető,
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,
Ludman Lajos TVG kft. ügyvezetője,
Dr. Gali Sándor r. alezredes,
Hullár Gusztáv őrsparancsnok,
Dr. Diós Szilvia r.alezredes,
Rácz Kornélia könyvvizsgáló,
Bartha Imre polgárőr,
Szőnyi Zsolt mezőőr,
Győrfiné Molnár Ágnes Szszk dolgozója,
Erdős Lászlóné Szszk dolgozója,
Nagy Istvánné Szszk dolgozója,
Tóthné Budaházi Judit ÁMK igazgatója,
Mészárosné Sárközi Erika óvodavezető,
Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,
Beke Imre polgármester, megállapította, hogy 8 fő képviselő jelen van, így a
testület határozatképes.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Előterjesztést tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre Korcsmáros Sándor és Réz
Szilárd képviselőkre, melyet a testület 8 igen szavazattal elfogadott.
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pontokat tette fel szavazásra, és kérte a testület tagjait, hogy fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a meghívóban közölt napirendi pontokat 8 igen
szavazattal elfogadta és az alábbiak szerint tárgyalja:
1. /Tájékoztató Nádudvar Város közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és a további feladatokról.
Előterjesztő: Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság
Kapitányságvezetője
2./Tájékoztató a Nádudvari Polgárőr Közhasznú Egyesület 2014. évi
munkájáról
Előterjesztő: Barta Imre elnök
3./Nádudvar Városi Önkormányzata és intézményeinek az 5/2014. (II.28.)
önkormányzati rendeletének módosítása.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
4./ Nádudvar Városi Önkormányzat és intézményeinek 2014. évi
költségvetési beszámolójának és zárszámadási rendeletének elfogadása,
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §. alapján
egyes mérlegek és kimutatások tudomásul vétele, továbbá az önkormányzat
és intézményei 2014. évi könyvvizsgálói jelentésének elfogadása.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
5./A díszpolgári címről és a városi önkormányzati elismerő címről,
kitüntetésekről és díjakról szóló rendelet-tervezet elfogadása.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
6./ Beszámoló a 2014. évi gyermekvédelmi munkáról, és a Nádudvari
Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás 2014.
évi munkájáról.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Balázs Andrea intézményvezető
7./ Különfélék
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Beke Imre polgármester, tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Nádudvar
„Kerékpáros barát település” lett. Egy emléktáblát kapott a város, melyet a
kerékpárút mellett helyeznek el. Államtitkár úrral találkozott , és beszélgettek
a nádudvarra bevezető utak helyzetéről, ezzel kapcsolatban átadott neki egy
levelet, melyre írásban fog válaszolni. Bízik abban, hogy nemsokára meg
fogják csinálni ezeket az utakat.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Tájékoztató Nádudvar Város közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és a további feladatokról.
Előterjesztő: Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság
Kapitányságvezetője
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
és a további feladatokról szóló tájékoztatóra, melynek írásos anyaga a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Megkérdezte dr. Gali Sándor rendőrkapitányt, hogy kívánja –e kiegészíteni az
írásban kiküldött tájékoztatót?
Dr. Gali Sándor rendőrkapitány , az alábbiakban tette meg a tájékoztatója
kiegészítését:
Elmondta, hogy a 2014-es év eredményes volt, szinte minden területen, igy
Nádudvaron is.
Regisztrált bűncselekmények száma 2014- évben összességében 151 db. volt.
közel 23 %-os csökkenést mutat az előző évekhez képest. Közterületen történő
bűncselekmények száma 5 % -os csökkenést mutat. Összességében
megállapítható, hogy minden területen az elmúlt 5 évben csökkent a
bűnesetek száma.
Vagyonelleni bűncselekmények esetében lopás 25 %, betörés 66 %.
Rablás miatt 2013-ban egy eljárás folyt,és a vizsgálatot tavaly fejezték be.
tavaly 4 db. rablás jutott a tudomásukra. A vagyonelleni bűncselekmény
csökkent, mert a jogszabályváltozás miatt a szabálysértés mértékhatárát
50.000,-ft-ra emelték fel. A nyomozási eredmény is javult 2014. évben ,
csökkent a tulajdon elleni bűncselekmény is.
Nádudvaron gond az általános iskolában történő erőszakos bűncselekmények
száma, ez 6 db. jogsértést jelent. Jelzés értékű ez a szám. Nulláról nyolcra
nőtt a kiskorú veszélyeztetés, tavaly 8 jogsértés volt. 2013-ban nem volt
ilyen jellegű jogsértés.
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nem ellenőrzik őket. Ez is gondot okoz a bűncselekmények elkövetésében.
Nincs ellenőrzés a szülő részéről, pedig elsősorban nekik kellene nevelni a
gyermeket.
Sajnos egy újfajta anyag van a fiatalok körébe, egy pszichoaktív anyagot
fogyasztanak.
Dr. Danka József képviselő megérkezett az ülésterembe, igy a jelenlévő
képviselők száma: 9 fő
dr. Gali Sándor rendőrkapitány továbbfolytatva elmondta, hogy ez az uj
anyag eleinte még nem volt a tiltó listák között, de most már igen, kábítószer.
Mezőgazdaságban használ vegyszerek, , vagy állattenyésztésben használt
gyógyszerek, illetve orvosi zsálya szárított keverékéből áll, melytől a gyerek
rosszul lesz. Itt nagyon fontos lenne a szülő felvilágosítása erről a szerről, hisz
ők felelnek a gyerekért. Fiatalok, fiatal felnőttek között szórakozóhelyek van
forgalomba.
A közlekedésbiztonsággal kapcsolatban elmondta, hogy jó a helyzet , csak
1 db-al nőtt a tavalyihoz képest , igy a könnyű sérüléses közúti balesetek
száma 7-ről – 8-ra nőtt.
Ittas vezetés miatt egy személy sérült meg. 2014-ben 6 db ittas vezetőt
derítettek fel, míg 2013-ban csak egyet. Megállapítható, hogy javult a
felderítés. A kerékpárosoknak sem szabad ittasan vezetni, nagy veszélyt
jelent, 10-ről 22-re nőtt a számuk.
3-ról 5-re emelkedett az elektromos kocsival okozott károk száma.
Nádudvar alkalmaz térfigyelő kamerát, a jövőben célszerű több helyen is
elhelyezni.
2014-ben az országos rendőrfőkapitány elrendelte a települések rendőri
jelenléttel történő közbiztonság megerősítését, ebben érintett volt Nádudvar is,
készenléti rendőrséggel fokozták a lakosság közbiztonság érzetét, 6 fővel
voltak többen. Túlórakeretet kaptak, ahol több rendőr van, igy tudták
megoldani a fizetést.
13 rendőrből 3 Nádudvarra került, így fokozottabb ellenőrzést tudtak adni.
Hatékony volt a tulajdon elleni felderítés is. Szintén hatékony volt a rendőrök,
polgárőrök zebraszolgálata is, melyet ezúton köszönt meg.
Nagyon jó a kapcsolat a mezőőrökkel is, nagyban segíti a külterületen történő
felderítéseket is.
Külön köszönte a polgármester úrnak és a képviselő-testületnek is a
támogatást.
Nagyon örül annak, hogy Nádudvar belterülete megújult , rendezett lett a
város, ez mutatja a lakosság igényét, elvárását is. Reméli meg lesz a
hozadéka, és azt is, hogy az elhanyagolt területeket is rendezni fogják. Itt
fontos a térfigyelő kamera elhelyezése.
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Elsődleges feladat a bűn, baleset megelőzése az iskolában is.
Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy két új kollégája 2014-ben
befejezte a DADA programot, képzésen vettek részt, így oktathatnak. Fontos
lenne a szülőket elérni , hogy neveljék a gyereket, hisz az ő kötelességük. A
rendőrség csak tájékoztatni tudja őket, van ugyan drogelőadójuk , akik a
szülőknek adnak tanácsod, de ahhoz el kell érni őket. Ez a kollégája egész
nap elérhető, és van fogadóórája a Hőgyes Endre Gimnáziumban
Hajdúszoboszlón.
A szórakozóhelyek üzemeltetése, annak közbiztonsága fontos feladat. Egy
helyen már elérték a célt, ez a jövő útja a közös intézkedés a szórakozóhely
üzemeltetőjével együtt kell megoldani.
Ismételten megköszönte az önkormányzat anyagi támogatását és kéri az idei
évben is a további segítséget.
Dr.Danka József ügyrendi bizottság elnöke, az ügyrendi bizottság tárgyalta
a tájékoztatót. Egy két észrevétel volt, amit most előad. DADA programot
nagyon jó lenne továbbvinni , mert igénylik.
Kerékpáros közlekedést nagyban javítani szükséges. Tudatosítani kellene
bennük, hogy az útkereszteződésben figyeljenek, hogyan kell közlekedniük.
Sok esetben hátra sem néznek, csak mennek, ez nagyon balesetveszélyes.
Szórakozóhelyeken is probléma van, a fiataloknak szüksége van a
szórakozásra, de egyes helyeken rossz a helyzet. Pl. a Kabai-Hunyadi utca
sarkon lévő kocsmába éjszaka két órakor még dorbézolnak, vagy a piactéren
szombatról – vasárnapra virradóig tart a randalírozás. Neki ezt végig kell
nézni, mert ott lakik, de nemcsak őt zavarja, hanem a többi lakót is.
Javasolta, hogy ezen időszakra ott is legyen rendőri felügyelet, hátha egy
kicsit visszafogják magukat.
Felhívta a figyelmet a jogos védelmi helyzetre, ha valakihez bemennek, valaki
illetéktelenül bemegy a lakásra, a védekezés szükségességének mértékét
vizsgálni kellett, de az uj törvény már nem irja elő. Ha valaki rossz
szándékkal megy be, akkor akár fejbe is verhetik a behatolót, és nem
büntethető.
Üdvözli azt is, hogy járnak a rendőrök a NAV-al a szórakozóhelyekre. A
nádudvariakkal nincs is gond, inkább azokkal van, akik Püspökladányból,
Hajdúszoboszlóról érkeznek. Hozzák magukkal az italt, és utána mennek
dorbézolni, a játszóteret is tönkretették.
Megkérdezte a kapitány urat, hogy pénteken a Kabai és Fő utca sarkán mi
történt, és a buszpályaudvaron igaz –e hogy kiraboltak egy gyereket?
A térfigyelő kamerarendszert üdvözli, jónak tartja, sokkal több helyen kell
elhelyezni.
Mindezekkel együtt a tájékoztatót elfogadja a bizottság és elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
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Ludmanné Papp Ilona oktatási bizottság elnöke, a bizottság megtárgyalta a
tájékoztatót és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az alábbiakkal
együtt.
A tájékoztatóban szerepel, hogy létszámfölötti a rendőrőrs, pedig a bizottság
szerint és szerinte is kevés rendőr van itt Nádudvaron. Kérdés, hogy hány
rendőr szolgál itt?
Nagyon üdvözli a DADA programot, volt már ilyen oktatás az iskolában. Jó
lesz, ha ujra vissza lehet hozni, nagyon szerették.
Kérik, hogy olyan személyt küldjenek, akik tudnak bánni ezekkel a
gyerekekkel, akire hallgatnak.
Növekedett az erőszakosság az iskolába, nem olyan súlyos dolog ez, ők
tudják ezt kezelni. Megköszönte az emberséges bánásmódot a rendőröknek,
ha odakerülnek ezek a gyerekek szépen bánnak velük.
Igaza van, hogy a szülőt nem minden esetben lehet megszólítani, a szülő
renitens , ők pedagógusok sem tudják elérni őket.
Személyes véleménye: igaz, hogy a jogszabály változott, és ittasan is
vezethet a kerékpáros, nem tudja, hogy okos döntés volt –e ?
Köszöni a hozzáállást, és a Művelődési Ház Igazgatónője is. Köszönik az
önzetlen munkájukat. Gratulál és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Boros Lajosné alpolgármester, megszokott beszámolót kaptunk a rendőrség
munkájáról, mely nagyon részletes, alapos, pontos adatokkal. Köszöni az
éves munkát. Szeptembertől ismét lesz DADA program. Amit kapitány úr
elmondott valós, mert nehéz a szülőket megszólítani, pedig a
felelősségvállalás a gyerekért az szülőé. Akár az óvodáról beszélünk, akár az
iskoláról. Ismételten köszöni a munkát, és elfogadásra javasolja a
tájékoztatót.
Kalmár Erzsébet képviselő, kérdésként vetette fel, hogy hány ismeretlen
tettes ellen indult eljárás? A városba bejövő utjai mellett felszerelt térfigyelő
kamera közbiztonság szempontjából segíti –e a rendőrség munkáját?
Milyennek tartja kapitány úr a nyomozás eredményességét?
Hogy alakul a reagáló képesség, a rendőrség mennyi idő alatt ér ki a
helyszínre?
Úgy látja, hogy a közbiztonság helyzete jó irányban halad, de továbbra is
szükséges a civilszervezetekkel való együttműködés.
A térfigyelő kamerákat a legfrekventáltabb helyekre is el kell helyezni.
Intézményekkel továbbra is egy fokozottabb kapcsolatot kell kialakítani,
hogy ne legyen ennyi erőszak. Régen nem volt.
Jól bevált a Nádudvari Hírekben történő tájékoztatása a rendőrségnek, ezt
továbbra is folytatni kell, mert a lakosságot érdekli.
A közterületen történő rendőri jelenlétet fokozni kell.
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lakosság száma csökken, de a bűncselekmények száma is. Elfogadásra
javasolja a tájékoztatót.
Dr. Gali Sándor rendőrkapitány, a feltett kérdésekre, véleményekre az
alábbiakban válaszolt:
Elmondta, hogy a DADA programért nem a rendőrség a felelős. Ezt a
rendőrség pluszként csinálja. Ehhez kellene még plusz forrás, hogy több ilyen
szakembert képezzenek ki. Tavaly nem volt ilyen képzés, most viszont két uj
kollégája pluszként vállalta ezt a feladatot, letették a vizsgát.
Azt, hogy tudnak –e a gyerekekkel bánni, nem tudja, de toleránsnak kell
lenni. Bennük van a képesség, és ha segítik a munkájukat, idővel biztosan be
fognak tanulni. Egyébként DADA oktató pedagógus is lehet, nemcsak rendőr.
Ők felvállalták ezt, kiegészítik a területet. Az a rendőr , aki DADA-t oktat, az
nyilván nincs az utcán. Az , hogy ne egyedül legyen a rendőr, és mindig
legyen rendőri felügyelet, jelenlét, az egy óriási nagy igény. Amit a
költségvetésük fedez, azt úgy osztják be, hogy elég legyen. Sajnos annyi
rendőr nem lesz , amennyit szeretnénk.
A közlekedési morál társadalmi gond, a kerékpárosok oktatása nincs benne,
nem a rendőrség dolga. Nekik más a feladatuk. Annak örül, hogy bekerült az
oktatásba, és tantárgy lesz.
A felnőtteket nem lehet átnevelni, a kanyarodás szabályait is nehéz
alkalmazni. Öreg nem tud hátrafordulni, de közlekedhet. A nyugdíjasklubban
lehet rendezni előadást a közlekedésbiztonságról, ezt tudja vállalni.
Sajnos, amennyi rendőrt szeretnénk, annyi biztos nem lesz, nem rajtuk múlik.
Ahol gond van a szórakozóhelyen, ott az üzemeltetővel leülnek. Az
önkormányzatnak van nyitva tartásra vonatkozó rendelte, azt be kell tartatni,
ha nem tartják be, akkor kezdeményezni kell a bezárást.
Igyekeznek mindenhol jelen lenni, de csak azokról az esetekről tud, amit
megosztanak vele. A jövőben törekszik a problémás helyekre menni a NAV –
fogyasztóvédelemmel együtt, hogy érezzék a tulajdonosok, hogy baj van.
Elmondta , hogy Nádudvaron 12 fő rendőr van.
A DADA program elkezdődött fiatal rendőrrel, és reméli megállja a helyét. Egy
idősebb kollégájával együtt fognak dolgozni, hogy tudjon tapasztalatot
szerezni. Annak is örül, hogy emberségesen bántak a gyerekekkel a
rendőrtársai. Sajnos a szülők nem érzik a felelősségüket, pedig nekik kellene
a helyes útra terelni a gyereket.
A kerékpárosok alkoholfogyasztásával kapcsolatban elfogadták a
jogszabályt, nekik végre kell hajtani.
Kalmár Erzsébet képviselőnek elmondta,hogy a felettesei ezt a tájékoztatót
hagyták jóvá. a jogszabálynak megfelel, egységes statisztikai adatok
szerepelnek, a befejezett ügyekről. 62 %-os volt a felderítési arány, ő úgy
gondolja, hogy ez jó eredmény.
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többet derítsenek fel. Az elért eredményeket fenn kell tartani , jogszabályi
környezetben,a jelenlegi anyagi körülmények között megtartani.
Térfigyelő kamera milyen hatással van a rendőrség munkájára? Erre nem tud
most válaszolni, nem mérték fel. Majd egy év múlva tud erről többet mondani.
Kéri a tájékoztatást, hogy hova került felszerelésre a térfigyelő kamera, és
majd akkor fog tudni pontos adatokat. A városban, ahol most van kamera,
idővel fog csökkeni a bűncselekmények száma, de számítani kell arra, hogy
áthelyeződnek, ahol nincs felszerelve.
Megemlítette, hogy Hajdúszoboszló a gyógyfürdőben öt évvel ezelőtt 150-170
lopás történt, de a térfigyelő kamera kihelyezése után egyre csökkent a
száma, nagyon kevés talán 1-2 eset van.
A nyomozás eredményességét jónak ítéli meg. A reagáló képesség 15 percen
belül kell odaérni.
Tavaly megszűnt az ügyelet, tevékenységi irányítási központok alakultak ki a
megyében. A megyéről vezénylik ki a rendőrt, nem biztos, hogy nádudvari
rendőrt küldenek. Megnézik a térképet, hogy hol van a legközelebbi rendőr, és
azt fogják idevezényelni. Mennyi ez az idő, nem tudja, de hallotta, hogy a
megyében nagyon jó átlag van.
A lakossági bejelentést hívásfogadó fogadja Miskolcon és Szombathelyen.
Sajnos vannak félrevezető estek is, vagy olyan is, hogy nem igényel
segítséget, de ez nem a rendőrt terheli.
Közterületen több rendőr legyen kérésre: jó lenne a tavalyi szinten lenni, mert
akkor itt voltak a készenléti rendőrök is. Jogszabály irja elő, hogy hány rendőr
szükséges a városokban. A túlórakeretet felhasználják , de terjeszkedni nem
tud. A polgárőrséggel, mezőőrséggel közösen összefogva ugy gondolja, hogy a
közterületen a rendészeti jelenlétet meg tudják oldani.
Beke Imre polgármester, megköszönte a munkát és javasolta a képviselőtestület tagjainak, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot az
alábbi határozattal fogadják el:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Nádudvar Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében
tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló tájékozatót
elfogadta.
Egyben köszönetét fejezte ki a rendőrkapitányság és a rendőrőrs eredményes
munkájáért.
A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a rendőrséget a testület
döntéséről tájékoztassa.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Beke Imre polgármester
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Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 64 /2015.
(V.28.) önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Nádudvar Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében
tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló tájékozatót
elfogadta.
Egyben köszönetét fejezte ki a rendőrkapitányság és a rendőrőrs eredményes
munkájáért.
A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a rendőrséget a testület
döntéséről tájékoztassa.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Beke Imre polgármester
2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Tájékoztató a Nádudvari Polgárőr Közhasznú Egyesület 2014. évi
munkájáról
Előterjesztő: Barta Imre elnök
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvari Polgárőr Közhasznú
Egyesület 2014. évi munkájáról szóló tájékoztatóra, melynek írásos anyaga a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Elmondta, hogy a térfigyelő kamerák őrzését éjszaka a polgárőrök nézik, ha
probléma van értesítéssel vannak. Láthatják a kimenő és bejövő forgalmat.
Most a művelődési ház és a hivatal környékén készül el, a költségvetésbe
ebben az évben ennyi fejlesztésre volt pénz, ezt követően, pedig a

játszótérre a buszmegállóhoz, a parkhoz fognak felszerelni térfigyelő
kamerákat. További fejlesztés a bevételek függvénye.
- 10 Megkérdezte Barta Imre polgárőr egyesület elnökét, hogy kívánja –e
kiegészíteni a tájékoztatóját.?
Barta Imre polgárőr egyesület elnöke, az alábbiakban kívánta kiegészíteni
a tájékoztatóját:
2014. júniusában választották a polgárőrség vezetőjévé. Az egyesület 395
egyéni szolgálatot teljesített. A város összes rendezvényét biztosították, igy
pl. szilveszter, március 15-e,
tavaszköszöntő, választás, pásztornap,
gyermeknap, polgárőrbál, tűzijáték, köztemetőben, iskolában, óvodában. Sőt
még a nagy beruházások őrzésében is segítettek éjszakánként. Decemberben
a Szociális Szolgáltató Központ megbízásából csomagot
osztottak a
rászorulóknak.
Megköszönte a képviselő-testületnek a személygépkocsi vásárláshoz nyújtott
segítséget, a mai napig hibátlan , üzemel. Sikerült egy rádiót is beszereltetni,
rendezvényeknél nagy segítség.
Két db. kerékpárt vásároltak, igy két fő folyamatosan kerékpárral járőröz.
Nyomkövető rendszert is szereltünk fel, és ruházatot is bővítettük. Két darab
robogó beszerzése, irodahelyiség és technikai felszerelésekre van még
szükség.
Megköszönte az önkormányzat támogatását, és a jövő héten rendezendő
polgárőrbálra szeretettel hívja minden képviselőt.
Beke Imre polgármester, a közbiztonság csapatjáték, rendőr, polgárőr,
mezőőr. Nagyon jó a kapcsolat közöttük, a lakosság részéről is ez az elvárás.
Jó a visszhang. Megköszönte a munkát.
Dr. Danka József ügyrendi bizottság elnöke, a bizottság megtárgyalta a
tájékoztatót és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Boros Lajosné alpolgármester,
az iskola egy nagy intézmény, sokat
köszönhetnek
a
polgárőröknek
az
útkereszteződésekben
folytatott
zebrabiztosításért, a Dobó utca és a Fő utca között.
Ősszel életbe lép az ifju polgárőr program, reméli talál gyerekeket.
Most sok gyerek van , aki részt vesz a reggeli zebra programban, szeretik
csinálni. Gratulál a polgárőrök munkájához, és most várja a segítséget a
május 30-án megrendezésre kerülő gyermeknapra.
A tájékoztatót elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a
tájékoztatóban szereplő határozati javaslatot az alábbiak szerint fogadják el:

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvari Polgárőr
Közhasznú egyesület 2014. évi tevékenységéről készült tájékoztatót
megtárgyalta és azt tudomásul vette.
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Köszönetét és elismerését fejezi ki a polgárőrség minden tagjának
a
lelkiismeretes, áldozatos munkájukét. Egyben felkéri az egyesület elnökét,
hogy a polgárőrség tajgait tájékoztassa a testületi döntésről.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős:
Beke Imre polgármester
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2015. (V.28.)
Önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvari Polgárőr
Közhasznú egyesület 2014. évi tevékenységéről készült tájékoztatót
megtárgyalta és azt tudomásul vette.
Köszönetét és elismerését fejezi ki a polgárőrség minden tagjának
a
lelkiismeretes, áldozatos munkájukét. Egyben felkéri az egyesület elnökét,
hogy a polgárőrség tajgait tájékoztassa a testületi döntésről.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős:
Beke Imre polgármester
3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Nádudvar Városi Önkormányzata és intézményeinek az 5/2014.
(II.28.) önkormányzati rendeletének módosítása.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Városi
Önkormányzata és intézményeinek az 5/2014. (II.28.) önkormányzati
rendeletének módosítása, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.

Csendes Ferenc pénzügyi bizottság elnöke, a bizottság tárgyalta az
önkormányzat 201.4 évi költségvetési rendeletének módosítását, és
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

- 12 Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletet
fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.
(II.28.) önkormányzati számú rendelet módosításáról szóló rendeletet 9 igen
szavazattal elfogadta és azt rendeletté nyilvánitotta a következők szerint:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2015. (V. 29.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat
2014. évi költségvetéséről szóló
5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
Nádudvar Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.
(II.28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) módosításáról a
következőket rendeli el:
1. §
(1.)A képviselő testületi döntések következtében a 2. §. (1) bekezdésében
megállapított
Kiadási főösszege:
Bevételi főösszege:
csökken,

196.416 eFt-tal
196.416 eFt-tal

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

A hitelfelvétel összegét:

4.240.892 eFt-ban
4.195.115 eFt-ban

45.777 eFt-ban
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Módosított költségvetési kiadási előirányzatát:
Módosított költségvetési bevételi előirányzatát:
A kiadások és bevételek különbségét:
állapítja meg.

3.308.031 eFt-ban
3.278.094 eFt-ban
29.937 eFt-ban

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

637.311 eFt
2.618.363 eFt
19.662 eFt
1.000 eFt
1.758 eFt
962.798 eFt

(3.)A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
Személyi juttatások:
654.610 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok:
152.880 eFt
Dologi és egyéb folyó kiadások:
554.085 eFt
Ellátottak pénzbeli juttatásai:
83.391 eFt
Támogatásértékű működési kiadás:
121.219 eFt
Pénzeszközátadás műk.célra államházt.kívülre: 120.310 eFt
Felújítási, beruházási kiadások:
1.602.315 eFt
Támogatási kölcsönök nyújtása:
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:
19.221 eFt
Finanszírozási kiadások:
932.861 eFt
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2. §
Az önkormányzat a módosítás utáni előirányzatát 1-11. sz. mellékletek
mutatják.
3.§
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet a kihirdetését
követő napon hatályát veszti.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző
- 53 -

4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Nádudvar Városi Önkormányzat és intézményeinek
2014. évi
költségvetési beszámolójának és zárszámadási rendeletének elfogadása,
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §. alapján
egyes mérlegek és kimutatások tudomásul vétele, továbbá az önkormányzat
és intézményei 2014. évi könyvvizsgálói jelentésének elfogadása.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Városi Önkormányzat
és intézményeinek 2014. évi költségvetési beszámolójának és zárszámadási
rendeletének elfogadása, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV
törvény 91. §. alapján egyes mérlegek és kimutatások tudomásul vétele,
továbbá az önkormányzat és intézményei 2014. évi könyvvizsgálói
jelentésének elfogadására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Csendes Ferenc pénzügyi bizottság elnöke, elmondta, hogy a legkedvezőbb
költségvetési évet zárt 2014. évében az önkormányzat. Ő 1998. óta képviselő,
nem emlékszik ilyenre. Választási év volt, uniós év, és záró év is. Minden
projektünk sikeres volt. A nagy beruházásokat is véghezvitte a testület, ami
közel három milliárdos volt . 574 millió adósságtól szabadult meg az
önkormányzat, így ez a költségvetést nem terheli. A fejlesztési kiadások
fedezetéből maradt meg, ami előny . az intézményfinanszírozás kedvező volt,
de az oktatás területén is nyertek pályázatot. Az óvoda és bölcsőde
finanszírozási gondja sújtotta a várost. A bölcsödénél 6 milliós pótigény lett,
mivel alacsonyabb lett a gyereklétszám. Ésszerűbb működést kell ott
biztosítani.
Összességében más jellegű gond nem volt, a beszámoló minden szempontból
jó.
A Kft tevékenysége, zárása megtörtént, elfogadta a testület a
mérlegbeszámolót, hitel nélkül.
Pénzügyi szempontból problémásabb a kezelése, idén másként kell kezelni a
Kft. dolgait.
A régi városháza épületének hidegirattárként és múzeumként történő
használatáról volt szó, de ehhez képest az energia szempontjából mégis sokat
kellett fizetni. Kéri figyeljenek oda, ne legyen többlet költség, azért van az uj
épület, hogy mindenki egy helyen legyen.
Visszafizetési kötelezettség az iskolánál nem nagy mértékű, inkább az
óvodánál, ott 22 fő visszaesés van, az baj, mert a költségei nem csökkentek.

Az SZSZK-nál gond a létszám minimális csökkenése miatt 432 eft
visszafizetési kötelezettsége keletkezett , meg kell nézni az ésszerű
helykihasználást.
A kintlévőségeket be kel hajtani, közel 33 millió forint a külső adósság.

- 54 Szeretne minden évben ilyen zárszámadást látni. A beszámoló elfogadásra
javasolj a képviselő-testületnek.
Dr. Danka József ügyrendi bizottság elnöke, örül ennek a beszámolónak,
annak is, hogy a pénzügyi bizottság is elfogadta.
Takarékosság- hatékonyság elve működjön továbbra is, köszöni a munkát és
a pénzügyi bizottságnak is megköszöni munkát. A bizottság elfogadásra
javasolja a beszámolót a képviselő-testületnek.
Ludmanné Papp Ilona oktatási, kulturális,sport és idegenforgalmi bizottság
elnöke, a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a beszámolót a
képviselő-testületnek.
Idegenforgalom szempontjából kicsit visszaesetett város, ezen javítani kellene.
Rácz Kornélia könyvvizsgáló, elmondta, hogy az uj ÁHT-szerint uj
számviteli rendszert kell alkalmazni, így a könyvvizsgálónak sem kell olyan
mértékben végezni az ellenőrzést, mint az előző években. Kötött a rendszer, a
hibákat javítani csak miniszteri engedéllyel lehet. A fogalomrendszer egészen
más, reméli, hogy jövőre könnyebb lesz a pénzügynek is összeállítani ezt az
anyagot. Megköszönte és dicséret illeti őket, mert mivel uj a rendszer, sok
segítséget senki nem tudott adni az anyag összeállításánál. A könyvvizsgáló
felelőssége az éves költségvetési beszámoló véleményezési a számviteli
politikának megfelelően a jogszabályokat betartva.
Véleménye, hogy az éves költségvetési beszámoló az önkormányzat vagyon
és pénzügyi helyzetét illetően, és a gazdálkodást is figyelembe véve valós
eredményeket, valós számokat takar, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Boros Lajosné alpolgármester, nem volt a pénzügyi bizottság ülésén, a
véleményét az alábbiakban fejti ki:
Teljes mértékben egyetért a pénzügyi bizottság elnöke által elmondottakkal,
az eredményességgel, amivel most találkozik. Köszönhető ez az
eredményesség az intézményvezetők közös munkájának, felelősségének. A
2014. évi koncepcióban megfogalmazódott a hatékonyság, a takarékosság ,
mint főbb irányelv, dicséret ezért az intézményezőknek is, hogy minden ilyen
jól megvalósult, és köszönet a városvezetésnek és a pénzügyi iroda
dolgozóinak is.
Az óvodánál ugyan van visszafizetési kötelezettség a létszám miatt. Sajnos
nagyon nehéz ezt pontosan tervezni, mert a hiányzásokat előre nem lehet

tudni. Iskolánál 783 eft-ot kell visszafizetni, ez a kollégiumi étkezésből
adódik. Felül kell vizsgálni a kollégiumi étkeztetést, és javasolja, hogy a
kollégium vezetője legyen felelős a díjak befizetéséért.

- 55 Azt is meg kell vizsgálni, hogy érdemes –e fenntartani a bölcsödét, és a helyi
civilek által működtetett óvodákkal fel kell venni a kapcsolatot, meg kell nézni
hogyan lehetne őket bevonni, mert ott más a feladat , és más a normatívájuk
is. 2015. szeptember 01-től a bölcsődei finanszírozás megváltozik , 10 ezer fő
fölött támogatják, de 10 ezer fő alatt nem adnak normatívát.
Kérte az alapító okiratok módosítását a törvény alapján 3 év alatt
óvodáskorúak feladatellátását belső szabályzattal kell szabályozni.
Gondolkodni kell az egységes óvoda és a bölcsőde összevonásában, nem
pedig a bölcsőde megszüntetésében.
Megköszönte a pénzügyi irodának a munkáját, sokat tettek a jó eredményért,
jó lenne jövőre is ilyen évet zárni. A beszámolót elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Beke Imre polgármester, a törvénynek megfelelően az óvoda alapító okiratát
módosítani szükséges.
Jakabné Beke Gyöngyi pénzügyi irodavezető, hozzászólásában utalt az uj
törvényre, a számviteli változásra. Nagyon nehéz volt összeállítani a
beszámolót, hisz még mindenkinek uj volt ez.
A részletes költségvetési számviteli beszámoló rendelkezésre áll a pénzügyi
irodán, és bárki bármikor megtekintheti. Ez egy nagy terjedelmű anyag, ezért
nem került kiküldésre.
Beke Imre polgármester, megköszönte a beszámoló összeállítóinak a
fáradtságos és felelősségteljes munkát, és javasolta a képviselő-testület
tagjainak, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról
szóló rendelet-tervezetet fogadják el:
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési
zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet 9 igen szavazattal elfogadta és azt
rendeletté nyilvánitotta a következők szerint:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. (V.29.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
Nádudvar Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési zárszámadásáról
a következőket rendeli el:
- 56 1.§
(1)Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-11. számú mellékleteiben és
1-22.sz. kimutatásaiban foglaltaknak megfelelően:
4.221.764 e Ft bevételi főösszeggel
Azon belül:
45.777 eFt fejlesztési hitelfelvétellel,
3.936.033 e Ft kiadási főösszeggel
Azon belül:
652.511 eFt személyi juttatással,
149.051
eFt
munkaadókat
terhelő
járulékkal,
526.510 eFt dologi kiadással,
82.310
eFt
ellátottak
pénzbeli
juttatásaival,
118.495 eFt pénzeszközátadással,
121.219 eFt támogatásértékű működési
kiadással,
1.354.279 eFt fejlesztési, felújítási kiadással
jóváhagyja.
(2)Az önkormányzat összevont bevételeit forrásonként, kiadásait
jogcímenként az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja
el.
Az önkormányzat 2014. évi finanszírozási műveletek egyenlegét az 1. sz.
melléklet 2. oldalán lévő – 34.766 eFt -tal hagyja jóvá.
(3)Az
önkormányzat
önállóan
működő
költségvetési
szerveinek
beszámolóját
a
bevételi
és
kiadási
előirányzatai
teljesítését,
támogatottságát és létszámadatait a 5., és 6.sz. számú mellékletben
és a 8.sz. tájékoztató kimutatásban foglaltaknak megfelelően hagyja
jóvá, illetve veszi tudomásul.
(4)A Nádudvar Város Önkormányzat és a Nádudvari Polgármesteri Hivatal,
mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételi és

kiadási előirányzatai teljesítését, támogatottságát és létszámadatait a 3.,
és 4. .sz. melléklet szerint, a Polgármesteri Hivatal államigazgatási
feladatai bevételeit, kiadásait, létszámadatát a 4.2.sz. mellékletben
hagyja jóvá.
- 57 (5) Az önként vállalt feladatok bevételi és kiadási előirányzatai teljesítését,
létszámadatait összevontan és intézményenként 3.2., és a 5.2., 6.2.,
melléklet, és a 7. sz. tájékoztató kimutatás szerint hagyja jóvá, illetve
veszi tudomásul.
(6) Önálló jogi személyiségű társulási formában üzemeltetett Nádudvari
Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás
Szociális Szolgáltató Központ Nádudvari Központjának teljesített kiadását,
és bevételét 117.780 eFt-tal a 18. sz. tájékoztató kimutatás szerint
elfogadja.
(7) A Kövy Sándor Általános Iskola és a Szakiskolai Kollégium működési
kiadásait és bevételeit a 5., és 6.sz.tájékoztató kimutatás szerint
jóváhagyja.
(8)Az önkormányzat az általa nyújtott lakásépítési kölcsön állományát és a
célonkénti megoszlását a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9)Az önkormányzat az Európai Uniótól kapott támogatásokat és azok
felhasználását önkormányzati szintre összesítve a 2/b., projektenként
pedig a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10)Az önkormányzat pénzeszközátadásait, azon belül a támogatásértékű
átadásokat, a ellátottak pénzbeli
juttatásait, a civil és egyéb
szervezeteknek nyújtott támogatásokat a 9. és 10. sz. tájékoztató
kimutatásban foglaltak alapján tudomásul veszi.
2.§
(1)A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási
kiadásait a feladatonként 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
3.§
(1)A beruházási kiadásokhoz kapcsolódó felhalmozási hitelállományát és
törlesztését az önkormányzat a 11. sz. kimutatás szerint tudomásul
veszi.
(2) Az önkormányzat a 2014. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a
20. és 21. számú kimutatás szerint, a mérlegben szereplő adatok

alapján
6.694.435 e
Ft eszköz
összeggel
kötelezettségvállalási összeggel állapítja meg.

és

80.909

eFt

- 58 (3)Az
önkormányzat
tulajdonában
álló
gazdálkodó
szervezetek
működéséből származó kötelezettségeket a 22. számú tájékoztató
kimutatás
alapján
a
Nádudvari
Településfejlesztési
és
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2014. évi adózás előtti
eredményét 1.559 eFt összegben tudomásul veszi. Tudomásul veszi,
hogy a gazdasági társaságnak 2014. december 31-én likvid
hitelállománya nem volt.
4.§
(1)A 2014. évi központi támogatások összegét a 1., és 2. számú
tájékoztató kimutatásban foglaltak szerint tudomásul veszi.
(2)Az önkormányzat a helyi adó és egyéb sajátos bevételek teljesítését az
3. sz. tájékoztató kimutatás szerint tudomásul veszi.
(3)A pénzeszközátvételek teljesítési adatait a
kimutatásban foglaltak szerint tudomásul veszi.

4.

sz.

tájékoztató

5.§
(1)A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi maradványát a 285.699
eFt összegben hagyja jóvá, amelyből működési célú maradvány 11.156
eFt, felhalmozási célú maradvány 274.543 eFt. Hozzájárul ahhoz, hogy a
maradvány a célnak megfelelően 2015. évi gazdálkodás során felhasználásra
kerüljön.
(2) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a
költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa,
illetve kísérje figyelemmel.
6.§
(1) A szociális alapfeladatok 2014. évi társulási elszámolását a helyi
önkormányzati forrást illetően településenként az alábbiakban fogadja
el:
Nádudvar Önkormányzata:
10.701 eFt,
Tetétlen Önkormányzata:
1.433 eFt
Bihardancsháza Önkormányzata:
-524 eFt önkormányzati
saját forrás.
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7.§

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

- 139 Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói jelentést az
alábbi határozati javaslattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nádudvar Város
Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói
jelentést elfogadja.
Felelős: Beke Imre polgármester
Határidő: azonnal
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 9 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2015.
(V.28.) önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nádudvar Város
Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói
jelentést elfogadja.
Felelős: Beke Imre polgármester
Határidő: azonnal

Beke Imre polgármester, ezt követően javasolta a képviselő-testület
tagjainak, hogy az összevont zárszámadásra vonatkozó mérlegeket,
kimutatásokat, mellékleteket az alábbi határozati javaslattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht) 91. § (2) bekezdése
alapján Nádudvar Város Önkormányzatának összevont zárszámadására
vonatkozóan tudomásul veszi az Áht 24. § (4) bekezdése szerinti

mérlegeket, kimutatásokat, továbbá az önkormányzat adósságának
állományát, a vagyon kimutatást, és az önkormányzat tulajdonában lévő
gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségeket, a

- 140 részesedések alakulását a határozat mellékletét képező 1-9. sz.
tájékoztató kimutatások szerint.
Felelős: Beke Imre polgármester
Határidő: azonnal

- 155 Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a fenti határozatot 9 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 67/2015.
(V.28.) önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht) 91. § (2) bekezdése
alapján Nádudvar Város Önkormányzatának összevont zárszámadására
vonatkozóan tudomásul veszi az Áht 24. § (4) bekezdése szerinti
mérlegeket, kimutatásokat, továbbá az önkormányzat adósságának
állományát, a vagyon kimutatást, és az önkormányzat tulajdonában lévő
gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségeket, a
részesedések alakulását a határozat mellékletét képező 1-9. sz.
tájékoztató kimutatások szerint.
Felelős: Beke Imre polgármester
Határidő: azonnal
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5./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A díszpolgári címről és a városi önkormányzati elismerő címről,
kitüntetésekről és díjakról szóló rendelet-tervezet elfogadása.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a díszpolgári címről
és a városi önkormányzati elismerő címről, kitüntetésekről és
díjakról szóló rendelet-tervezet elfogadására, melynek írásos anyaga a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Vincze András jegyző , elmondta, hogy a Hajdu-Bihar megyei
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya felhívta a figyelmet
a rendelet felülvizsgálatának szükségességére. Az előterjesztés részletesen
tartalmazza, hogy miért kell ujra alkotni a rendeletet. Az előterjesztést
nem kívánta kiegészíteni. A régi rendeletet hatályon kívül kellett helyezni,
és egy uj rendeletet kell alkotni, tartalmi részt nem érinti a rendeletváltozás.
Dr. Danka József ügyrendi bizottság elnöke, a bizottság megtárgyalta a
díszpolgári címről és a városi önkormányzati elismerő címről
kitüntetésekről és díjakról szóló rendelet-tervezetet és elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a
díszpolgári címről és a városi önkormányzati elismerő címről
kitüntetésekről és díjakról szóló rendelet-tervezetet fogadják el:
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő

A képviselő-testület a díszpolgári címről és a városi önkormányzati
elismerő címről kitüntetésekről és díjakról szóló rendelet-tervezetet 9 igen
szavazattal elfogadta és azt rendeletté nyilvánitotta a következők szerint:

-171Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2015. (V.29.)
önkormányzati rendelete
A díszpolgári címről és a városi önkormányzati elismerő címről,
kitüntetésekről és díjakról

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország
címerének és zászlajának használatáról, valamint az állami kitüntetésekről
szóló 2011.évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a díszpolgári címről és a városi önkormányzati
elismerő címről, kitüntetésekről és díjakról a következőket rendeli el:
1. §
Nádudvar Város Önkormányzata elhatározta, hogy a helyi közösség
szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket
méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket
megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és utókor elé
Nádudvar Város díszpolgára címet, Pro Urbe emlékérmet és Kövy Sándor díjat
alapít.
A díszpolgári cím
2. §
(1) Nádudvar Város Díszpolgára cím adományozható annak a köztiszteletben
álló magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedő jelentős
munkájával vagy egész életművével mind a városon belül, mind pedig
országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést
szerzett, amely hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez.
(2) Díszpolgári cím évente egy adományozható, de a képviselőtestület dönthet
úgy is, hogy az adott évben nem ad ki díszpolgári címet.

(3) A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél jár. A
díszoklevél rajzát, tartalmát a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
3. §
(1) A város díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet,
valamint élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint a
díszpolgárokat megilletik.

- 172 (2) A város díszpolgára:
a) az önkormányzat által rendezett minden hivatalos ünnepségre meg kell
hívni, és lehetőségek szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg,
b) felkérhető a várost képviselő delegáció résztvevőjéül,
c) díjtalanul látogathatja az önkormányzat valamennyi
közművelődési és művészeti intézményét, valamint ilyen
jellegű rendezvényeit,
d) elhalálozása esetén - családja beleegyezésével - az önkormányzat saját
halottjának tekinti.
(3) A felsorolt jogok érvényesüléséért a jegyző a felelős.
Pro Urbe Emlékérem
4. §
(1)
Pro Urbe Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek,
személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik
vagy amelyek a város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és
gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek,
és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.
(2) Pro Urbe Emlékérem évente legfeljebb kettő adományozható.
(3)
A Pro Urbe Emlékérem mellé díszoklevél és tárgyjutalom jár, amelynek
értéke nem lehet kevesebb bruttó 50.000,- Ft-nál.
(4)
Az emlékérem fényképét, az adományozásról szóló díszes oklevelet a
rendelet 2. melléklete tartalmazza.
Kövy Sándor díj adományozása
5. §

Kövy Sándor díjat a helyi közügyek valamely területén elért kimagasló
teljesítmény vagy huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkálkodás,
életmű elismerésére adományoz Nádudvar Város Önkormányzata.
6. §
(1)
Kövy Sándor díj
közösségeknek, akik:

adományozható

azoknak

a

személyeknek

és
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-

-

a köztisztviselői, vagy közalkalmazotti szolgálatban hosszú időn át
kiemelkedő munkát végeztek,
kiemelkedő eredményt értek el a közművelődési munka
irányításában, a közművelődés korszerű formáinak és módszereinek
kidolgozásában és meghonosításában, és mindezek mellett kitűnnek
a közéletben való részvételükkel,
kiemelkedő eredményt értek el az óvodai, iskolai oktató-nevelő
munkában, a tehetséggondozás területén, magasfokú pedagógiai és
szakmai felkészültségük alapján élen járnak az újszerű és hatékony
pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában,
valamint példamutató magatartást tanúsítanak a közösségi és
magánéletben,
a város egészségügyi és szociális ellátása érdekében kimagasló
munkát
kifejtő
orvosnak,
gyógyszerésznek,
egészségügyi
dolgozónak,
a város érdekében kifejtett kiemelkedő sportmunkáért vagy
sportteljesítményért azoknak, akiket a mérhető teljesítmény mellett
magatartásukkal és életmódjukkal is példaként állíthatják a város
közössége elé.

(2) A Kövy Sándor Díj évente három adományozható, amelyet március 15-i
nemzeti ünnep és a várossá válás évfordulója alkalmából rendezett városi
ünnepségen kell átadni.
(3) A kitüntető díj adományozása a képviselőtestület hatáskörébe tartozik. A
határozatot minősített többséggel kell meghozni.
(4) A kitüntető díjakkal oklevél és bruttó 150 ezer Ft pénzjutalom jár.
(5) A kitüntető díj megosztva is adományozható. Ebben az esetben az
adományozottak mindegyike oklevelet kap, a pénzjutalmat pedig egyenlő
arányban kell megosztani.
(6) Ha a kitüntető díjban közösség részesül, kétszeres összegű pénzjutalom
és annyi oklevél jár, ahány tagja van a közösségnek.

(7) Az oklevél rajzát, tartalmát a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
Az adományozás rendje
7. §
(1) A díszpolgári címet, a Pro Urbe Emlékérmet és a Kövy Sándor díjat (a
továbbiakban: elismerések) március 15-i nemzeti ünnepünk és a várossá
nyilvánítás évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen kell átadni.
- 174 (2) Az elismerések odaítélését és átadását megelőző előkészítő eljárás
lefolytatására a képviselő-testület az Oktatási, Kulturális, Sport és
Idegenforgalmi Bizottságot jelöli ki.
(3) Az előkészítő bizottság a közvéleményt is figyelembe véve alakítja ki
javaslatát. Egyetértés hiányában rangsor szerinti alternatív javaslatot terjeszt
a képviselőtestület elé.
(4) A képviselőtestület az elismerések odaítéléséről a megválasztott
képviselők több mint a felének (minősített többség) szavazatával dönt.
Az elismerések visszavonása
8. §
(1) Az elismeréseket vissza kell vonni, ha az elismerésben részesített személy
arra érdemtelenné válik.
(2) Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek
gyakorlásától jogerősen eltiltott. Ebben az esetben az elismerést vissza kell
vonni.
(3) A visszavonás módjára az adományozás rendjére vonatkozó szabályokat
kell megfelelően alkalmazni.
Vegyes rendelkezések
9. §
(1) Az elismerésben részesített személyekről és szervezetekről Nádudvar
Város Önkormányzat Polgármestere nyilvántartást vezet. A Díszpolgári Cím,
valamint a Pro Urbe Emlékérem tulajdonosának nevét, fontosabb adatait, az

adományozás indokait a „Város Díszpolgárainak Névkönyvébe”, illetve a Pro
Urbe Emlékkönyvbe” kell bejegyezni.
(2) Az elismerések és a velük járó juttatások költségeinek fedezetét az
Önkormányzat mindenkori éves költségvetésében kell biztosítani.
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Hatálybaléptető rendelkezés
10. §
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a
díszpolgári címről és a városi önkormányzati elismerő címről, kitüntetésekről
és díjakról szóló 26/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

1. melléklet a 12/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Díszpolgári díszoklevél
A szöveg felett Nádudvar város címere helyezkedik el.
Szövegezése:
Adományozó levél
Nádudvar Város Önkormányzata Nádudvar Díszpolgára címet adományoz
részére a településért, az itt élő lakosság érdekében
végzett példaértékű, eredményes munkája elismeréséül.
Nádudvar,

polgármester

jegyző

A két aláírás között nemzeti színű zsinór és Nádudvar város címérével ellátott
viaszpecsét hitelesíti a dokumentumot.
A díszoklevél hagyományos kézzel készültmártott papírból készült.
A díszoklevél bordó bársonnyal borított papírhengerben kerül átadásra.
A díszoklevél mérete megközelítőleg: A3.

- 176 A város kulcsa
A díszpolgári cím birtokosa szimbolikusan megkapja a város kulcsát is. Az
aranyból készült kulcs 50 mm hosszúságú. Szárán gravírozott NÁDUDVAR
felirat olvasható. A kulcs feje 17 mm széles és 13 mm magas, súlya 7,4 g
súlyú. Anyaga 14 K-os 585 ezrelék finomságú arany.
A kulcs bordó bársony (a papírhengerrel egyező színű) díszdobozban
kerül átadásra.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző
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PRO URBE Adományozó levél
A szöveg felett Nádudvar város címere helyezkedik el.
Betűtípus:
Szövegezése:
Adományozó levél
Nádudvar Város Önkormányzata Pro Urbe emlékérmet adományoz Városunk
fejlődése érdekében kifejtett kimagasló tevékenységéért,
részére
megbecsülése, tisztelete jeléül.
Nádudvar,
polgármester
jegyző
A két aláírás között nemzeti színű zsinórra nyomott, Nádudvar város
címérével ellátott viaszpecsét hitelesíti a dokumentumot.
Az adománylevél hagyományos kézzel készültmártott papírból készült.
Az adományozó levél kék bársony kötésű díszdossziéban kerül átadásra.
Az adományozó levél mérete megközelítőleg: A5.
PRO URBE emlékérem
Az érme 40 mm átmérőjű, vastagsága 2 mm. Anyaga 925 ezrelék finomságú
ezüst. A közepén Nádudvar város dombornyomott címer található. Felső
ívében: PRO URBE, alsó ívében: NÁDUDVAR felirat olvasható. Kék bársony
borítású (a díszdossziéval egyező színű) díszdobozban kerül átadásra.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző
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12/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Kövy Sándor-díj Oklevél
A szöveg felett Nádudvar város címere helyezkedik el.
Betűtípus:
Szövegezése:
Oklevél
Nádudvar
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
részére
példaértékű, kiemelkedő munkájáért Kövy Sándor-díjat adományoz
Nádudvar,
polgármester
jegyző
A két aláírás között nemzeti színű zsinórra nyomott, Nádudvar város
címérével ellátott viaszpecsét hitelesíti a dokumentumot.
Az oklevél hagyományos kézzel készültmártott papírból készült.
Az oklevél zöld bársony kötésű díszdossziéban kerül átadásra.
Az oklevél mérete megközelítőleg: A4.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

6./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Beszámoló a 2014. évi gyermekvédelmi munkáról, és a Nádudvari
Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás 2014.
évi munkájáról.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Balázs Andrea intézményvezető

- 180 Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a 2014. évi gyermekvédelmi
munkáról, és
a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi
Intézményfenntartó Társulás 2014. évi munkájáról szóló beszámolóra,
melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Megköszönte a végzett munkát, nem kevés feladat hárul rájuk, a jövőben is
szükség van rá, és nem lesz a feladat sem kevesebb. Majd vizsgálni kell az
ellátottak körét, és meg kell beszélni
Mivel kérdés és vélemény nem hangzott el, javasolta a képviselő-testület
tagjainak, hogy az előterjesztésben foglaltakat az alábbi határozati javaslattal
fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvari Mikrotérségi
Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Szociális
Szolgáltató Központjának és a Társulási Tanács 2014. évben végzett
tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy döntéséről írásban
értesítse Balázs Andrea intézményvezetőt.
Határidő: 2015. június 4.
Felelős:
Beke Imre polgármester
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2015. (V.28.)
Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvari Mikrotérségi
Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Szociális
Szolgáltató Központjának és a Társulási Tanács 2014. évben végzett
tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy döntéséről írásban
értesítse Balázs Andrea intézményvezetőt.
Határidő: 2015. június 4.
Felelős:
Beke Imre polgármester
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7./ Egyebek:
1./
Boros Lajosné alpolgármester, tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy
május 30-án kerül megrendezésre a gyermeknap délelőtt 9 órától , melyre
szeretettel várja a képviselőket.
Elmondta, hogy az önkormányzat költségvetését nem érinti a rendezvény
költsége, mert pályázaton nyert összegből és a LEADER-től , illetve az ÁMK
által adott támogatásból fog megvalósulni.
2./
Beke Imre polgármester, kiosztásra került a Debreceni Vizmüvel kötött
koncessziós szerződés felmondásával kapcsolatos iratanyag. Kérte a testület
tagjait, hogy tanulmányozzák át.
Mivel több napirend és hozzászólás nem volt az ülést 16,00 órakor
berekesztette.

Kmft.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

Korcsmáros Sándor
Réz Szilárd
jegyzőkönyv-hitelesítők

NÁDUDVAR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2015. május 28-ai ülésének
jegyzőkönyve

Tartalmazza :
a 10/2015. (V.29.) önkormányzati számú rendeletet, az
önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének módosításáról,
a 11/2015. (V.29.) önkormányzati számú rendeletet, az
önkormányzat és intézményeinek 2014. évi zárszámadásáról szóló
rendeletet,
a 12/2015. (V.29.) önkormányzati számú rendeletet, a díszpolgári
címről és a városi önkormányzat elismerő címről, kitüntetésekről és díjakról
szóló rendeletről
a 64/2015. (V.28.) önkormányzati számú határozatot, Nádudvar
város közbiztonságának helyzetéről és a tett intézkedésekről szóló tájékoztató
elfogadásáról,
a 65/2015. (V.28.) önkormányzati számú határozatot, a Polgárőr
Közhasznú Egyesület tájékoztatójának elfogadásáról,
a 66/2015. (V.28.) önkormányzati számú határozatot,
könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról,
a 67/2015. (V.28.) önkormányzati számú határozatot, a mérlegek
és kimutatások alakulásának elfogadásáról,
a 68/2015. (V:28.) önkormányzati számú határozatot, a
Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás
Szociális Szolgáltató Központjának és a Társulási Tanács 2014. évi
munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról ,

