JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2015. június 24-én du : 14,00 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,
Réz Szilárd képviselők
Vincze András jegyző,
Dr.Sós Csaba aljegyző,
Kovács Lászlóné irodavezető,
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,
Ludman Lajos TVG kft. ügyvezetője,
Szandai Kázmér tankerületi igazgató,
Szőnyi Zsolt mezőőrség vezetője,
Silye Istvánné óvodavezető-helyettes,
Győrfiné Molnár Ágnes SzSzK. dolgozó
Erdős Lászlóné SzSzK. dolgozó,
Balázs Andrea SzSzK. vezetője,
Tóthné Budaházi Judit ÁMK igazgató,
Bényei Gyula köztisztviselő,
Kertész Attila főépitész
Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,
Távolmaradását bejelentette:
Ludmanné Papp Ilona 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 Korcsmáros Sándor és
dr. Danka József képviselőkre, melyet a testület 8 igen szavazattal elfogadott.
Ezt követően az alábbiakban tájékoztatta a képviselő-testület tagjait a két ülés
közötti fontosabb eseményekről:
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-

A tegnapi nap folyamán Hortobágyon vett részt a Hortobágyi Nemzeti Park
területén lévő bombázó lőtér táj rehabilitációjával kapcsolatos rendezvényen.
ahol Dr. Hende Csaba, miniszter úr is részt vett. Jó színvonalú, barátságos
rendezvény volt. A tájrendezést követően legelő lesz, hogy a vegyi anyagokkal
mit csinálnak, azt nem tudja.

-

A hulladéklerakó telep eszközbeszerzésének önerő pályázatot nyújtott be az
önkormányzat, és a mai nap folyamán érkezett meg a levél, mely szerint a
projekt 32.124 eft vissza nem térítendő támogatást nyert.

-

Egy fiatal vállalkozó Boros József a Kocsordosi uton 3 ha nagyobb területen
állattenyésztő telep kíván létrehozni. Ezt a területet hirdetni kellett és
időközben ő meggondolta magát. Jött egy másik ajánlat erre a területre
650 eft-ért, de ez kevés, megmondtuk, hogy ennyiért nem eladó.

-

TÖOSZ. ülésen vett részt Budapesten, ahol az önkormányzatok
érdekszövetsége 13. pontot fogalmazott meg, többek között a közszféra
bérezésével, a polgármesterek bérével és a az egészségügyi ügyelet
rendszere finanszírozásáról. Az elnökség szükségesnek ítélte meg, hogy
a társadalmi igények és lehetőségek figyelembevételével kerüljön sor
széleskörű egyeztetést követően a kérdés újra szabályozására és ennek
megfelelően a finanszírozás rendszerének átalakítására. A támogatási
rendszer nem számol a feladat alapú iskolák működésével, ez sincs
benne a költségvetésben , mint ahogy a testnevelés költsége.
Megfogalmazódott az is, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő
gazdasági társaságok kintlévősége folyamatosan nő, ezzel is kell
valamit kezdeni, ez országos probléma. Útépítésre vonatkozó BM
pályázatra nagyon kevés összeget határoztak meg, igy kevés nyertes
pályázat lesz.

-

Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a TRV. ZRt. megkeresésében
szerepel, hogy a településen lévő vízmérő cserék aktuálisak, viszont a
fogyasztásmérő beépítésével kapcsolatos költségek a tulajdonost terhelik.
Ezzel kapcsolatban egyeztetni fog a TRV-vel és majd tájékoztatja testületet a
tárgyalás eredményéről.

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.
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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 a meghívóban közölt napirendi pontokat tette
fel szavazásra, és kérte a testület tagjait, hogy fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a meghívóban közölt napirendi pontokat 8 igen szavazattal
elfogadta és az alábbiak szerint tárgyalja:
1./ Beszámoló fenntartói feladatok ellátása a nádudvari Kövy Sándor
Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában 2014. évben.
Előterjesztő: Szandai Kázmér tankerületi igazgató
2./Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
alapszolgáltatásokról szóló 5/2015. (II.27.)önkormányzati rendelet
módosítása.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
3./ A településképi véleményezési eljárásról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
4./ Nádudvar Város településszerkezeti terve, helyi építési szabályzata és
szabályozási terve K-4 jelű módosításának elfogadása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
5./Nádudvar Város településszerkezeti terve, helyi építési szabályzata és
szabályozási terve K-4 jelű módosításának elfogadása, rendelet
elfogadása.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
6./Nádudvari Város településrendezési tevének módosításával
kapcsolatban , a terv várható környezeti hatásának jelentőségére irányú
vizsgálat lefolytatásának szükségessége.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
7./ Beszámoló a Nádudvari Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról
Előterjesztő: Vincze András jegyző
8./Átfogó értékelés Nádudvar város Önkormányzatának 2014. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak végrehajtásáról.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
9./ A köztisztviselői etikai alapelvek és az etikai eljárás szabályairól.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
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10./ Az önkormányzati fenntartású helyiségek és berendezések használati
díjainak, és egyéb nem lakáscélú önkormányzati ingatlanok díjának
módosításáról.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
11/Előterjesztés a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat
benyújtására.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
12/ A Szociális Szolgáltató Központ 2015. július 1-től esedékes szakmai
létszámfejlesztése.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
13/ Napfény Óvoda és Bölcsőde óvodai csoportlétszámának emelése
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
14./Beszámoló a Mezőőri Szolgálat 2014. évi munkájáról.
Előterjesztő: Szőnyi Zsolt szolgálatvezető
15./ Előterjesztés a nádudvari 6164 hrsz-u ingatlan megvásárlására.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
16./Termőföldvásárlás kapcsán Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületéhez benyújtott kifogás elbírálása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
17./ Különfélék
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: 1./ Beszámoló fenntartói feladatok ellátása a nádudvari Kövy Sándor
Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában 2014. évben.
Előterjesztő: Szandai Kázmér tankerületi igazgató
Beke Imre polgármester , előterjesztést tett a fenntartói feladatok ellátása a
nádudvari Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában 2014. évben
szóló beszámolóra, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Köszöntötte Szandai Kázmér tankerületi igazgatót, és megkérdezte, hogy kívánja –e
kiegészíteni a beszámolót?
Szandai Kázmér tankerületi igazgató, megköszönte a meghívást, elmondta, hogy
ez egy szakmai beszámolót készítettek, mely képviselő-barát, nem hosszú
terjedelmű. Megerősítette, hogy a kapcsolat jó az önkormányzat és a tankerület és
az iskola között. Továbbra is ilyen kapcsolatot kívánt. Nem okozott törést sem a
gyerekeknek sem az iskola életében a fenntartó váltás. Ő is nagyon igyekezett, hogy
minden rendben menjen. Megköszönte az önkormányzatnak, a polgármester Urnak,
hogy szívügyük az iskola működtetése, az oktatás . a jövőben is erre a jó
kapcsolatra támaszkodhatnak, erre garancia az eddigi jó tapasztalat. Az iskolában
fejlesztések is voltak, és van is folyamatban. Jó minőségi infrastruktúra eredményes,
jó minőségű és zavartalan munkavégzést tesz lehetővé.
Létszámadatokra vonatkozóan elmondta, hogy 2013-ban 802 tanuló volt, most 789
fő van. Ez csökkenő tendenciát mutat, és egyre inkább ez tapasztalható, hogy fogy
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a tanulói létszám. Sajnos ez nem egyedi jelenség, országosan is ez tapasztalható.
Az iskola jelenlegi épületegyüttese alkalmas az oktatásra. Az állami finanszírozás
módját szerencsésnek tartaná, ha a jogalkotók átgondolnák, ezt több fórumon is
elmondta. Köszöni a meghallgatást.
Korcsmáros Sándor oktatási, kulturális, sport és idegenforgalmi bizottság tagja ,
mivel az elnök asszony betegsége miatt nincs jelen az ülésen, igy ő tolmácsolja a
bizottság véleményét.
A bizottság megtárgyalta a beszámolót, és megállapította, hogy jó a kapcsolat az
önkormányzat és a KLIK között. Néhány dolog általánosságban: a tanulók létszáma
folyamatosan csökken. Ez sajnálatos dolog, régebben sokkal több gyerek volt.
A pedagógusoknak nagyon sok az adminisztrációja, miért van ez? Szerintük sokkal
többet kellene foglalkozni a gyerekekkel, most ugy tűnik e-miatt háttérbe szorulnak a
gyerekek. Kevesebb idő jut rájuk. Régen 30 fős volt az osztálylétszám, diplomások
tanítottak. Most egyre kevesebb a tanulói létszám. A köznevelési intézmények
helyzetét uj jogszabályi környezet határozta meg, amikor fenntartó váltás volt, de a
törvényt végre kell hajtani.
Az önkormányzat 80 millió forinttal támogatja az iskolát, egy tanulóra vetítve
Nádudvar esetében közel 100,-ft/főre jön ki. A környező iskolában nincs ennyi
önkormányzati támogatás. A gyerekek nagyon jól szerepelnek az országos
versenyeken. Ebből is látható, hogy jól felkészült pedagógusaink vannak,
lelkiismeretes , színvonalas munkát végeznek. A bizottság megállapította, hogy a
pedagógus csak a gyerekkel foglalkozzon, ne az adminisztráció, a papírmunka
legyen a fontos. Megköszönte a beszámolót, melyet a bizottság elfogadásra javasol.
Dr. Danka József ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság elnöke, csatlakozik az előző
hozzászóláshoz, egyetért a bizottság véleményével.
Megjegyezte, hogy a mostani gyerekek nem tudnak olvasni, egy 7. osztályos tanuló
nem tud olvasni. Régen nem mehetett második osztályba az a gyerek, aki nem tudott
olvasni. Nemcsak a gyerek nem tud olvasni, hanem a felnőtt sem tud beszélni, nem
tudja mit akar mondani. Vissza kellene vezetni a beszédtant, mint régen, ezen a
területen visszafejlődés van, pedig a magyar nyelv a világ leggazdagabb nyelve, csak
nem tudunk vele élni. A pedagógusokat nagyra tartja, hisz meghatározó az a fajta
értelem, amit átadnak a gyerekeknek, vagy legalábbis próbálják. Ehhez sok erőt,
egészséget kíván. A beszámolót elfogadásra javasolja.
Kalmár Erzsébet képviselő, kérdésként tette fel, hogy hogyan itéli meg igazgató
úr a nádudvari gyerekek felkészültségét? Van –e béreknél, fizetéseknél különbség?
Igaz –e , hogy a szakiskolában kikapcsolták a villanyt, mert nem fizetett? Hol lesz
elkülönítve a művészeti iskola?
Kevés a tanterem a mindennapos testneveléshez. A versenysportnál edzésekre nincs
lehetőség, csak este 20 óra után , de ekkor már nem engedik el a gyerekeket, mert
későn van.
Szandai Kázmér tankerületi igazgató, köszöni a véleményeket, kérdéseket.
Az igaz, hogy az adminisztráció teher a pedagógus számára, de nem vonja el
egyetlen gyerektől sem az időt. Szerinte többet is foglalkoznak a gyerekekkel, mert
délelőtt és délután is járnak iskolába , van tanítás. Inkább a családi háttérrel van a
gond. A pedagógus pótolja azokat a dolgokat, amit a szülőnek kellene. Ugy lenne a
helyes, ha a gyerek, a szülő, az iskola együtt dolgoznának, de ha nincs meg a szülői
támogatás, akkor gond van. az iskola nem tud mindent megoldani a szülő helyett.
Bérekkel kapcsolatban elmondta, hogy kizárja a diszkriminizációt, a törvény által
meghatározott kategóriáknak megfelelően kapják a fizetésüket a dolgozók.
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Munkaidő kihasználása a korábbiaknál sokkal nagyobb. Az a pedagógus, aki akar
az talál munkát, segíti a gyereket, aki nem, azzal nem tud mit kezdeni. A nádudvari
gyerekek jó helyezést érnek el a versenyeken,és jó értékeléseket kapnak. Ez
köszönhető a pedagógus, gyermek jó kapcsolatának is. Ez a jó értékelés látszik
abban is, hogy ennyi oklevelet a tankerületben nem adtunk ki, mint itt Nádudvaron.
Kiváló felkészültségű pedagógusok vannak.
Az olvasás tekintetében elmondta,hogy minden egyes iskola igazgatója a negyedig
osztály végén felmérést készít, aki nem tud olvasni, az nem mehet felsőbb osztályba.
Mi történik a gyerekkel nem tudja, hogy ilyen nehezen olvasnak.
Szerinte a háttér , amibe élnek a fiatalok nagyon befolyásolja ezt. Régen voltak
kötelező olvasmányok, ami elősegítette az olvasást, és komolyan vették a gyerekek.
Most egész nap az internet, a TV előtt ülnek, együtt a szülővel. A szülő nagyon
hibás ebben. Nem beszélve a telefonokról , amit az iskolában is használnak, nem kell
gondolkodni , hogy helyesen ir, vagy olvas. Ezek az eszközök a helyesírást nem
segítik elő. Nincs a gyerekeknek beszédkultúrája, amit a TV-ben lát az nem segíti a
szókincsüket. Sajnos sok tényező van, ami a fiatalokat nem jó irányba sodorja, itt
jelenne meg a szülői háttér. Az iskola magában kevés. Mindenek ellenére azért
igyekeznek a pedagógusok pótolni a hiányosságokat, bár szélmalomharc inkább. A
média az emberi kapcsolatot nem erősíti, nem pótolja.
Összehasonlításról konkrét szám nincs, de megállják a helyüket a nádudvari
gyerekek, jó színvonalú a képzésük.
A szakiskolára és a művészeti iskolára vonatkozóan nincs felhatalmazása
nyilatkozattételre, majd a Debreceni Vezetőség szolgál adatokkal.
A sajtóból tudják, hogy a minisztérium a szakképzési intézeteket átveszi.
A 80 millió forintos önkormányzati támogatás megköszönte, az ebesi önkormányzat
csak 40 millióval támogatja az iskolát. Itt Nádudvaron rendben van a támogatási
összeg.
Beke Imre polgármester, megköszönte a beszámolót, és javasolta a képviselőtestület tagjainak,
hogy a beszámolóban foglaltakat az alábbi határozati
javaslattal fogadják el:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Hajdúszoboszlói Tankerülete által készített beszámolót,
mely a fenntartói feladatok ellátása a nádudvari Kövy Sándor Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola 2014. évi tevékenységéről szól elfogadta, és tudomásul vette.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Hajdúszoboszlói Tankerület vezetőjét értesítse ki.
Határidő: 2015. július 03.
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:
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Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati számú határozata:

77/2015. (VI.24.)

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Hajdúszoboszlói Tankerülete által készített beszámolót,
mely a fenntartói feladatok ellátása a nádudvari Kövy Sándor Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola 2014. évi tevékenységéről szól elfogadta, és tudomásul vette.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Hajdúszoboszlói Tankerület vezetőjét értesítse ki.
Határidő: 2015. július 03.
Felelős: Beke Imre polgármester
Boros Lajosné képviselő, elhagyta az üléstermet , igy a jelenlévő képviselők száma 7
fő
2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
alapszolgáltatásokról szóló 5/2015. (II.27.)önkormányzati rendelet
módosítása.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a ./Nádudvar Város Önkormányzat
Képviselő-testületének a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 5/2015. (II.27.)önkormányzati
rendelet
módosítására, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kalmár Erzsébet egészségügyi, ifjusági és szociális bizottság elnöke, a bizottság
megtárgyalta a rendelet-módosítást. Az előterjesztésben a pontositások
megtörténtek. A rendelet 2. §. 15/A (2) bekezdését javasolja a bizottság törölni.
Boros Lajosné alpolgármester visszaérkezett az ülésterembe, igy a jelenlévő
képviselők száma 8 fő
Kalmár Erzsébet egészségügyi, ifjúsági és szociális bizottság elnöke, a
Bizottság a fenti módosítással együtt elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
egészségügyi, ifjusági és szociális bizottság által tett javaslatot, mely szerint a
rendelet 2. §. 15/A (2) bekezdését töröljék - fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a fenti javaslatot - mely szerint a rendelet 2. §. 15/A (2)
bekezdését töröljék – 8 igen szavazattal elfogadta.
Majd az elfogadott módosítással együtt a rendelet-tervezetet a képviselő-testület
8 igen szavazattal elfogadta és azt rendeletté nyilvánitotta a következők szerint:
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Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
alapszolgáltatásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete
módosításáról szóló
13/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete
A Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 32.
§ (1) bekezdés b) pontjában, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a
48. § (4) bekezdésében, az 58/B. § (2) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében, a 92.
§ (1) bekezdés b) pontjában, valamint a 132. § (4) bekezdés a) és g) pontjaiban kapott
felhatalmazás alapján Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete és
Bihardancsháza
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
véleményének
kikérésével a szociális ellátásokról, valamint személyes szolgáltatást nyújtó
alapszolgáltatásokról szóló /2015. (II.27.) önkormányzati rendelete (továbbiakban:
rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
(1) A rendelet 2. § (3) bekezdés második mondatában a „nadudvar.eu” szövegrész
helyébe a „nadudvar.hu” szövegrész lép.
(2) A rendelet 2. § (16) bekezdésében a „10 napon belül” szövegrész helyébe a „15
napon belül” szövegrész lép.
(3) A rendelet 2. § (16) bekezdés utolsó mondata a következő szövegrésszel egészül ki
„,kivéve a rendkívüli települési támogatást.”
(4) A rendelet 15. § (10) bekezdése második mondata hatályos szövege a következő:
Krízishelyzetben levő rászoruló esetében az intézményvezető jogosult külön eljárás
lefolytatása nélkül is az ellátás biztosításáról dönteni. Az ellátásra való jogosultságot
igazoló eljárást ebben az esetben utólag, soron kívül kell lefolytatni.
2. §
A rendelet a következő 15/A. §-al egészül ki:
15/A. §
A külön eljárás keretében biztosítható ellátások
A Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás
Szociális Szolgáltató tó Központ által külön eljárás keretében biztosítható ellátások:
a.) ha az igénybe vevő önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs hozzátartozója,
aki az ellátásáról gondoskodna,

8

b.) ha a házi orvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soronkívüli szolgáltatás
biztosítása szükséges,
c.) ha az igénylő szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen
változás következett be, ami a gyorsított eljárást igényli,
d.) ha az igénylő kapcsolata hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul
megromlott és a kapcsolat hiánya a rászorult életét, testi épségét veszélyezteti.
3. §
A rendelet a következő 16. § hatályos szövege a következő:
(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátást meg kell szüntetni:
a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével
b) a jogosult halála esetén.
c) a megállapodás felmondása miatt
d) az intézmény házirendjének súlyos megsértése esetén,
e) a rászorultság megszűnése esetén,
f) abban az esetben, ha a gondozott az ellátást 30 napig bejelentés nélkül nem
veszi igénybe.
(2) A megállapodást felmondhatja:
a.) az ellátott, illetve törvényes képviselője indokolás nélkül,
b.) az intézményvezető
ba.) ha az ellátott más intézménybe történő elhelyezése indokolt, vagy
további intézményi ellátása nem indokolt,
bb.) ha az ellátott, vagy a térítési díjat megfizető személy a térítési díj fizetési
kötelezettségének nem tesz eleget, (hat hónapon át folyamatos
tartozása van)
(3) A felmondási idő tizenöt nap. Az ellátás megszüntetésének időpontjául az utolsó
ellátásban töltött napot kell meghatározni.
4. §
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A településképi véleményezési eljárásról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
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Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a településképi véleményezési eljárásról
szóló önkormányzati rendelet megalkotására, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Korcsmáros Sándor városfejlesztési, környezetvédelmi bizottság elnöke, a bizottság
megtárgyalta rendelet-tervezetet, és megállapították, hogy a jogszabály lehetőséget
ad ennek a rendeletnek a megalkotására, de ugy döntöttek, hogy felesleges
megalkotni ezt a rendelet, mivel van a városnak főépítésze. Igy javasolják a
rendelet-tervezet napirendről történő levételét.
Beke Imre polgármester,
a bizottság véleményét figyelembe véve - mely szerint a
rendelet-tervezetet vegyék le a napirendről – javasolta a képviselő-testület tagjainak,
hogy fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a fenti javaslatot , mely szerint a rendelet-tervezetet vegyék le a
napirendről, 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 78/2015. (VI.24.)
önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete figyelembe véve a
városfejlesztési környezetvédelmi bizottság véleményét, ugy döntött,
hogy a településképi véleményezési eljárásról szóló önkormányzati rendelet
megalkotására vonatkozó előterjesztést leveszi a napirendről, nem alkotja
meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Beke Imre polgármester
4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Nádudvar Városi településszerkezeti tervének K-4 jelü módosításának
elfogadása.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Korcsmáros Sándor városfejlesztési, környezetvédelmi bizottság elnöke,
a bizottság megtárgyalta az előterjesztést , mely a jogszabályoknak megfelelő
átvezetéseket tartalmazza, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Kertész Attila főépítész , elmondta, hogy majdnem kétéves folyamatnak a záró
része ez, melyhez szükséges a határozat elfogadása. A szerkezeti terv a
szakhatóságok, államigazgatási szervek, és az állami főépítész véleménye alapján
került elkészítésre, ezt tartalmazza az előterjesztés és a határozati javaslat.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot az alábbiak szerint fogadják el:


A képviselő-testület A településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet alapján Nádudvar közigazgatási területére készített
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településszerkezeti tervmódosítást az 1 mellékelte szerint jóváhagyja.
Rajzszám: T1-K-4/M1
a Településszerkezeti Terv Leírását a módosítás nem érinti, az változatlan
tartalommal marad hatályban.
A településszerkezeti terv módosítással nem érintett részei hatályban
maradnak.
A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése során
megállapított településrendezési tervben és az elválaszthatatlan részét képező
Településszerkezeti Terv Leírásában foglaltakat együttesen kell alkalmazni.
A jóváhagyás után a Településszerkezeti Tervet és Leírását egységes
szerkezetben kell dokumentálni

Határidő: folyamatos és felülvizsgálatra 2018. év
Felelős: Beke Imre polgármester

Melléklet …/2015. (…...) Ök. sz. határozathoz

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 79/2015. (VI.24.)
önkormányzati számu határozata:


A képviselő-testület A településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet alapján Nádudvar közigazgatási területére készített
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településszerkezeti tervmódosítást az 1 mellékelte szerint jóváhagyja.
Rajzszám: T1-K-4/M1
a Településszerkezeti Terv Leírását a módosítás nem érinti, az változatlan
tartalommal marad hatályban.
A településszerkezeti terv módosítással nem érintett részei hatályban
maradnak.
A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése során
megállapított településrendezési tervben és az elválaszthatatlan részét képező
Településszerkezeti Terv Leírásában foglaltakat együttesen kell alkalmazni.
A jóváhagyás után a Településszerkezeti Tervet és Leírását egységes
szerkezetben kell dokumentálni

Határidő: folyamatos és felülvizsgálatra 2018. év
Felelős: Beke Imre polgármester

Melléklet 79/2015. (VI.24.) Ök. sz. határozathoz

5./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Nádudvar Város településszerkezeti terve, helyi építési szabályzata és
szabályozási terve K-4 jelű módosításának elfogadása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város településszerkezeti
terve, helyi építési szabályzata és szabályozási terve K-4 jelű módosításának
elfogadása, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Korcsmáros Sándor városfejlesztési, környezetvédelmi bizottság elnöke, a
bizottság megtárgyalta az előterjesztést, mely a helyi építési szabályzat rendeletmódosításáról van szó, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
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Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben szerepelő helyi építési szabályzat módosításáról szóló rendelettervezetet fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a helyi építési szabályzat módosításáról szóló rendelet-tervezetet
8 igen szavazattal elfogadta és azt rendeletté nyilvánitotta az alábbiak szerint:
NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelete
Nádudvar város Helyi Építési Szabályzatáról
és Szabályozási Tervéről szóló 6/2008.(IV.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Nádudvar Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában, valamint a 13. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási
szervek véleményének kikérésével a partnerségi egyeztetést követően


az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
10. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Nagyhegyes Község Önkormányzatának, Hortobágy Község Önkormányzatának,
Nagyiván Község Önkormányzatának, Kunmadaras Város Önkormányzatának,
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának, Kaba Város Önkormányzatának, Karcag
Város Önkormányzatának,


a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30 § (2) bekezdésében
foglalt felhatalmazása alapján 9. mellékletében biztosított véleményezési
jogkörében eljáró államigazgatási szervek:
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Főépítésze,
Tiszántúli Környezetvédelmi, természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség,
Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási
szerv,
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség,
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatósága,
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága,
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatala,
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága,
Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága - Hajdú-Bihar megyei Hivatala,
Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar,
Nádudvar városi Rendőr-főkapitányság,
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Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Miskolci Bányakapitányság,
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hajdú Bihar Megyei Igazgatóság,


az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város I. Fokú Építésügyi
Hatóság

véleményének kikérésével Nádudvar Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló
6/2008.(IV.30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban „R”) módosításáról a
következőket rendeli el:
1. §
A „R” 13.§ (4) bekezdés kiegészül az alábbi övezeti szabályozással:

O* A Bem József utca déli részén fekvő GKSZ/1.3 övezet esetében az oldalhatáron
álló beépítés a déli telekhatár felől értendő
2. §
(1) A „R” 1. sz. mellékletét képező T3 jelű Belterület Szabályozási Terv e rendelet
1-2 számozott melléklete szerint módosul.
Rajzszám: T3-K-4/M1
T3-K-4/M2
A Belterületi Szabályozási Terv módosításokkal nem érintett részei hatályban
maradnak.
(2) A jóváhagyás után a Szabályozási Terveket egységes szerkezetbe kell foglalni.
3. §
Ez a rendelet a jóváhagyást elfogadását követő harmincadik napon lép hatályba. A
rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző
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1. melléklet a

14/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző
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2. melléklet a 14/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző
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6./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A 26/2015. (III.20.) Ök. sz. határozattal elfogadott, az 0581/11, /12, /13, /
17 hrsz. érintő Nádudvar Város Település Rendezési Tervének módosításával
kapcsolatban, a terv várható környezeti hatásának jelentőségére irányuló vizsgálat
lefolytatásának szükségessége
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a 26/2015. (III.20.) Ök. sz. határozattal
elfogadott, az 0581/11, /12, /13, /17 hrsz. érintő Nádudvar Város Település
Rendezési Tervének módosításával kapcsolatban, a terv várható környezeti
hatásának jelentőségére irányuló vizsgálat lefolytatásának szükségessége, melynek
irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kertész Attila főépítész, elmondta, hogy a folyamatban lévő Nádudvar Város
Település Rendezési Tervének módosításával kapcsolatban a Kormányrendelet
előírja, hogy az egyes tervek és programok környezeti vizsgálatáról, a terv várható
környezeti hatásának jelentőségére irányuló vizsgálat lefolytatását. A jelenlegi
előterjesztésben is ez fogalmazódik meg, illetve a jogszabályi változások, valamint a
képviselő testület korábbi döntéseinek végrehajtása miatt szükséges. Megkerestük az
érintett (jogszabályban előírt) környezet védelméért felelős szerveket, hogy
nyilatkozzanak a szakterületüket érintően, szükségesnek tartják-e a környezeti
vizsgálat elkészítését, de nem tartotta egyik sem szükségesnek.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot az alábbiak szerint fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 26/2015. (III.20.) Ök. sz.
határozattal a 0581/11, /12, /13, /17 hrsz-ú ingatlanokat érintően elfogadta a
Város Településrendezési tervének módosítását. A Képviselő-testület a módosítással
összefüggésben nem tartja indokoltnak és szükségesnek – az érintett szakhatóságok
véleményére figyelemmel – a környezeti hatásvizsgálat lefolytatását.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy a határozatot írásban
továbbítsa Kertész Attila megbízott városi főépítész részére.
Határidő: 2015. június 26.
Felelős: Beke Imre polgármester
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 80/2015. (VI.24.)
Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 26/2015. (III.20.) Ök. sz.
határozattal a 0581/11, /12, /13, /17 hrsz-ú ingatlanokat érintően elfogadta a
Város Településrendezési tervének módosítását. A Képviselő-testület a módosítással
összefüggésben nem tartja indokoltnak és szükségesnek – az érintett szakhatóságok
véleményére figyelemmel – a környezeti hatásvizsgálat lefolytatását.
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Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy a határozatot írásban
továbbítsa Kertész Attila megbízott városi főépítész részére.
Határidő: 2015. június 26.
Felelős: Beke Imre polgármester
7./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Beszámoló a Nádudvari Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról
Előterjesztő: Vincze András jegyző
Vincze András jegyző, előterjesztést tett a Nádudvari Polgármesteri Hivatal 2014.
évi munkájáról szóló beszámolóra, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Réz Szilárd alpolgármester elhagyta az üléstermet, igy a jelenlévő képviselők száma:
7 fő
dr. Danka József
ügyrendi, igazgatási, jogi
bizottság elnöke, a bizottság
megtárgyalta a beszámolót. Nagy terjedelmű beszámolóról van szó. Lényeges
változás volt a hivatal életében, az uj épület átadása. A szervezeti struktúrában is
változás történt, a négy irodából három iroda lett. Nagyon részletes mind a jegyzői
irodához , a pénzügyi és a hatósági irodára vonatkozó tevékenységüket bemutató
anyag. Az irodák szerteágazó munkát végeznek, mely jó színvonalú. Nincs olyan
utalás, amit az ügyintézés folyamán bárki is sérelmezné, határidők betartása pontos,
fegyelmi eljárás, etikai vizsgálat nem volt. a pozitív , jó munkavégzésnek minden
feltétele adott. A képesítési feltételek
kimagaslóak. A hivatal és a testület jó
kapcsolata is példaértékű.
Réz Szilárd
alpolgármester visszaérkezett az ülésteremben , igy a jelenlévő
képviselők száma: 8 fő
Dr. Danka József ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság elnöke, továbbfolytatva
elmondta, hogy nagyon jól összeállított anyagról van szó, átlátható, sok mindent meg
lehet tudni a hivatali munkáról, ami sokrétű. Látszik , hogy szakszerű, pontos,
felelősségteljes dolgozók vannak alkalmazásban. Gratulál az anyag készítőjének, és
a hivatal minden dolgozójának megköszöni a munkát. A bizottság elfogadásra
javasolja a beszámolót.
Boros Lajosné alpolgármester, a beszámolóban szerepel a halmozottak hátrányos
helyzetű tanulók létszáma 2014-ben 93 fő, nálunk 193 fő van lejelentve. Ez az adat
az újakra vonatkozik ?
Kovács Lászlóné irodavezető, igen ez az adat az újakra vonatkozik.
Boros Lajosné alpolgármester, akkor bele kell írni az anyagba, hogy ez az adat az
újakra vonatkozik. A beszámoló nagyterjedelmü, nagyon alapos, precíz. Minden
adatot fel lehet használni, és nagy segítséget nyújt egy pályázat benyújtásában is.
Gratulál a készítőnek, és a hivatal dolgozóinak. A beszámolót elfogadásra javasolja.
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Kalmár Erzsébet egészségügyi, ifjúsági és szociális bizottság elnöke, a bizottság
megtárgyalta a hivatali beszámolót. Ő elsősorban a pénzügyi iroda feladatait nézte.
Kiemelte a TVG Kft. felügyeletének fontosságát.
Kommunikáció, informatika teljeskörü. A beszámoló sok szinű, szemléletes, felelős
munkát végeznek, de a dolgozókra is oda kell figyelni, aki húzóerő el kell ismerni a
munkáját. Elég egy-egy elírás a fáradtságból eredően.
Erősíteni kell a hivatal vezetését abban, hogy a károsult megkapj a pénzt, itt
Szatmári Szabolcsról van szó.
Köszöni a munkát , jó pihenést kíván a dolgozóknak a nyári szabadságuk alatt, és a
velük való törődést megérdemlik.
Vincze András jegyző, megköszönte véleményeket, hozzászólásokat.
Beke Imre polgármester, elmondta, hogy ez egy csapatjáték, mindenki dolgozik az
ügyfelek érdekében. Megköszönte a hivatal vezetőinek, dolgozóinak és a beszámoló
készítőinek a törvényes, szakszerű és eredményes munkát.
Javasolta
a képviselő-testület tagjainak, hogy az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot az alábbiak szerint fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvari Polgármesteri
Hivatal 2014. évi munkájáról készült beszámolót megtárgyalta és elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Vincze András jegyző

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 81/2015. (VI.24.)
Önkormányzati számu határozata:

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvari Polgármesteri
Hivatal 2014. évi munkájáról készült beszámolót megtárgyalta és elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Vincze András jegyző

8./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Átfogó értékelés Nádudvar Város Önkormányzatának 2014. évi gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város Önkormányzatának
2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak végrehajtásáról átfogó
értékelésére, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy két oldal ki lett cserélve a kiküldött
előterjesztésbe, mely kiosztásra került, az tartalmazza a helyes adatokat.
Kalmár Erzsébet egészségügyi, ifjúsági és szociális bizottság elnöke, a bizottság
megtárgyalta az előterjesztést. Javasolják, hogy a bölcsödével a következő évben az
előterjesztés részletesebben foglalkozzon. Az intézményekkel és a rendőrséggel a jó
kapcsolattartás, erősíteni kell. A DADA programot vissza kell hozni. Fel kell hívni a
nyár veszélyeire is a figyelmet.
A bizottság két határozatot hozott, hogy a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat
elhelyezését meg kell oldani, kell egy iroda, a másik pedig, hogy a hivatal nézze meg,
hogy áll anyagilag, mivel az óvodáztatási támogatás megszűnt , több kedvezményt
kell adni. A szeptemberi beiskolázást támogassa az önkormányzat az iskolában és
az óvodában. Ez egy javaslat volt. a beszámolót elfogadásra javasolja.
Boros Lajosné alpolgármester, ez egy jó előterjesztés, lényegre törő , sok adatot
tartalmaz. Rávilágít az anyag a gyermekjóléti szolgálat problémáira. Az anyagi
megélhetésre, az életvitelre, a szülő és gyermek kapcsolatára. Súlyos gondok ezek,
foglalkozni kell vele, szakavatott embereknek. Kell egy propaganda, hogy hogyan
tudja a szülőket még jobban segíteni egy-egy előadással. Meg kell szólítani a szülőt
személyesen, mert a gyerektől hiába üzen, nem veszik komolyan. Be kellene
csábítani valahogy őket programokkal, előadásokkal, de erre pályázati pénzt kellene
szerezni.
A 19. oldalon szerepel a napközbeni ellátásoknál, hogy iskolai napközi, de a
köznevelési törvény ilyen nem ismer. Ki kell javítani iskolai tanulók napközbeni
ellátására. Megállapítható az is, hogy az iskola , az óvoda és a családsegítő és a
gyermekjóléti szolgálat kapcsolata jó. Ezt továbbra is igy kell fenntartani. Az
előterjesztést megköszönte és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Erdős Lászlóné gyermekjóléti szolgálat dolgozója, elmondta, hogy kellene nekik egy
nagyobb helyiség, mert már kinőtték a jelenlegit. Sajnos elég nagy a kliensforgalom.
Sok adatot tárolnak, minden egyes beszélgetést személyes jellegűnek kellene lennie,
de most jelenleg 4 dolgozó van az irodába. Most már a pszichológiai szobát is
használják, mer egyre jobban nő a gond. Családi kapcsolattartást nehéz megoldani,
sok az ügyfél, a váróterem is szűkös. 2016. 01. 01-től a gyermekjóléti szolgálatot és
a családsegítést összevonják, és családgondozás lesz, igy mindenképp kell a hely.
1 db. nagyobb iroda, és 2-3 helyiségre lenne szükségük. A nyári táborba sem tudják
hova tenni a gyerekeket, az idősek elfoglalják az étkezőt.
Beke Imre polgármester, nem érti , szabadidős tevékenységet végez az iskola és a
művelődési ház is, a civilek is, és a gyermekjóléti szolgálat is külön-külön?
Erdős Lászlóné gyermekjóléti szolgálat dolgozója, évközben is kellene nekik ezeket
a feladatokat csinálni, nemcsak nyári étkeztetésről van csak szó, ez benne van a
törvényben.
Beke Imre polgármester , az intézménynek van külön költségvetése, az
önkormányzat nem tud plusz pénzt adni.
Kalmár Erzsébet képviselő, 3-4 irodára lenne szüksége a két szolgálatnak.
Beke Imre polgármester, van ott üresen álló épület, pl. a Lakatosné Mancika nénié,
azt ki lehet alakítani, de férjenek meg a saját épületükben. Gondolkodni kell ezen,
meg kell vizsgálni, és visszahozni a testület elé.
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Beke Imre polgármester, megkérdezte, hogy hány tanuló kap ingyenes tankönyvet?
Boros Lajosné alpolgármester, közel 500 fő kap ingyenes tankönyvet, állami és
alanyi jogon 1-3 évfolyam 3.000,-ft, míg a 4. évfolyamtól 14-15.000,-ft. igen magas.
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, a szociális ellátásokra megállapitott keret
felénél többet használtak fel, ezért időarányosan nincs szabad-keret beiskolázási
segélyre.
Beke Imre polgármester, megkérdezte Kalmár Erzsébet képviselőt, hogy elfogadja –e
ezt a választ?
Kalmár Erzsébet képviselő, tudomásul veszi.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot az alábbi határozati javaslattal
fogadják el:
Nádudvar Város Képviselő-testülete Nádudvar Város Önkormányzatának 2014. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak végrehajtásáról szóló átfogó
értékelését elfogadja.
Felkéri a Polgármestert, hogy az átfogó értékelés megküldéséről a Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére gondoskodjon.
Határidő: 2015. június 24.
Felelős:
Beke Imre polgármester
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2015. (VI.24.)
Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Képviselő-testülete Nádudvar Város Önkormányzatának 2014. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak végrehajtásáról szóló átfogó
értékelését elfogadja.
Felkéri a Polgármestert, hogy az átfogó értékelés megküldéséről a Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére gondoskodjon.
Határidő: 2015. június 24.
Felelős:
Beke Imre polgármester
9./ Napirendi pont megtárgyalása:

Tárgy: A köztisztviselői etikai alapelvek és az etikai eljárás szabályairól
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
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Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a köztisztviselői etikai alapelvek
és az etikai eljárás szabályairól szóló kódexre, melynek irásos anyaga a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Dr.Danka József ügyrendi,
igazgatási, jogi bizottság elnöke, a bizottság
megtárgyalta az előterjesztést és megállapították , hogy számukra ez egy uj
előterjesztés.
Érdekes az előterjesztés, de örül annak, hogy végre eljutottak oda ,
hogy kötelező kódex van a köztisztviselőkre vonatkozóan.
Meg van határozva, hogy mit csinálhat a köztisztviselő, a korrupciót kizárja, előítélet
nélkül kell eljárnia az ügyekben. Felekezetre nem tesz különbséget. Összességében jó
az előterjesztés, és kapcsolódik ehhez az etikai vizsgálat is van. Ha valami még sem
jó, hiba történt, le lehet folytatni a vizsgálatot. Elfogadásra javasolják a képviselőtestületnek.
Beke Imre polgármester,
javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben foglalat határozati javaslatot az alábbiak szerint fogadják el:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti tartalommal
elfogadja, a Nádudvari Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott
hivatásetikai alapelveket és az etikai eljárás szabályait.
Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy ismertesse a szabályozás lényegét a
Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel, és annak tartalmát saját feladatuk ellátása
során kötelezően alkalmazzák.
Határidő:
Felelős:

azonnali
Vincze András jegyző
Kovács Lászlóné irodavezető
…/2015.( …) önkormányzati számú határozat
mellékletet
A Nádudvari Polgármesteri Hivatal
Köztisztviselői Hivatásetikai Alapelvek
és az etikai eljárás szabályai

Hatályos: 2015. július 1.
Beke Imre sk.
polgármester

Köztisztviselői Hivatásetikai Alapelvek
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és az etikai eljárás szabályai
Az Etikai Alapelveket a Képviselő-testület a saját elvárásai alapján a Belső kontroll
kézikönyvben meghatározott szempontok figyelembe vételével az alábbiak szerint
határozza meg.
1. Az alapelvek célja
Az alapelvek célja, hogy valamennyi köztisztviselő számára:
- egybegyűjtse és rendelkezésre bocsássa azokat az általános és
alaptörvényből eredő, illetve a képviselő-testület által fontosnak tartott elveket,
alapértékeket és normákat, alkalmazásmódokat és eljárási szabályokat,
amelyek a társadalom közmegbecsülését élvező demokratikus közigazgatás
kialakítását és fenntartását segítik elő,
- kifejezze azokat az erényeket és belső értékeket, amelyek egyrészt
előmozdítják egy követendő köztisztviselői magatartásmodell megrajzolását,
másrészt támogatják a köztisztviselői kar arculatformálását,
- kifejezze a közérdek, az önkormányzat és a hivatal, valamint a munkatársak
iránti elkötelezettséget.
Az alapelvek:
- iránymutató funkciót töltenek be,
- megfogalmazzák az irányelveket és azok alkalmazásának módját, ezáltal
fegyelmez és motivál,
- a magatartási határok kijelölésével, a normák megfogalmazásával
ellenőrző szerepet is betölt.
Különösen azoknak a magatartási- és viselkedési formáknak a meghatározása a cél,
amelyek:
- segítségével helyes döntések, állásfoglalások alakíthatók ki, és ezzel
hozzájárulnak a hivatal eredményes működésének biztosításához, ezen
keresztül pedig a hivatal, illetve a köztisztviselők tekintélyének
megőrzéséhez, illetve folyamatos emeléséhez,
- megfelelő támpontokat adnak a köztisztviselőknek az etikailag
kifogásolható magatartási, viselkedési formák megítéléséhez, illetőleg a
szankcionálandó magatartás felismeréséhez és minősítéséhez,
- támpontot jelentenek a közszolgálati feladatok ellátásához,
- tartalmazzák azokat az előírásokat, melyek mértékül szolgálnak a
köztisztviselők
számára
a
munkahelyi
kapcsolatrendszerük
működtetéséhez,
- rögzítik azokat az elvárásokat, melyeket a köztisztviselőknek a
magánéletben is követniük kell.
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2. A szabályzat hatálya
A szabályzat hatálya kiterjed a hivatalnál - a jogviszony jellegétől függetlenül foglalkoztatott köztisztviselőre.
3. Etikai alapelvek
A köztisztviselőknek be kell tartani a következő alapelveket:
1. Általános alapelvek:
- hűség és elkötelezettség elve,
- a nemzeti érdekek előnyben részesítésének elve
- az igazságos és méltányos jogszolgáltatás elve,
- méltóság és tisztesség elve,
- az előítéletektől való mentesség elve,
- a felelősségtudat és szakszerűség elve,
- az együttműködés elve,
- az intézkedések megtételére irányuló arányosság elve,
- a védelem elve,
- az összeférhetetlenség elve.
2. Vezetőkkel szembeni további alapelvek:
- példamutatás elve,
- szakmai szempontok érvényesítésének elve,
- számonkérési kötelezettség elve.
4. Az általános etikai alapelvek
Az általános etikai alapelvek valamennyi köztisztviselőre vonatkoznak függetlenül
attól, hogy vezető vagy nem vezető beosztásban dolgozik-e.
4.1. Hűség és elkötelezettség elve
A köztisztviselő munkáját az Alaptörvényben szabályozott demokratikus
intézményrendszer keretei között kifejeződő közérdek iránti elkötelezettséggel köteles
végezni.
A köztisztviselőnek hűnek kell lennie:
- az Alaptörvényben meghatározott elvekhez, illetve
- a képviselő-testület által meghatározott etikai alapelvekhez.
A köztisztviselőnek kinevezésekor szóban, majd írásban megerősített esküt kell
tennie, melyben Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez való hűségre esküszik.
A köztisztviselő az előzőeken túlmenően köteles a Nádudvar Polgármesteri Hivatal
tevékenységével érintett település érdekeit szem előtt tartva tevékenykedni.
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4.2. A nemzeti érdek előnyben részesítése
A köztisztviselőnek a tevékenységét úgy kell végeznie, hogy abban a nemzeti érdek
kerüljön előtérbe.
Ennek érdekében a köztisztviselő közszolgálati feladatainak ellátásán kívüli politikai
vagy egyéb tevékenysége semmilyen módon sem veszélyeztetheti a közigazgatási
funkciók és feladatok ellátásának pártpolitika-semlegességébe vetett közbizalmat.
A köztisztviselő a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
(továbbiakban: Kttv.). 85. § (4) bekezdés b) pontja alapján pártban tisztséget nem
viselhet, párt nevében vagy érdekében - az országgyűlési, az európai parlamenti,
illetve a helyi önkormányzati választásokon jelöltként való részvételt kivéve közszereplést nem vállalhat.
4.3. Az igazságos és méltányos jogszolgáltatás
Igazságos jogszolgáltatás
A köztisztviselő nem lehet részrehajló, közhivatali tevékenységét és eljárását
mindenkor elfogulatlanul és pártatlanul kell végeznie, nem alkalmazhat
megkülönböztetést sem egyes személyekkel, sem a társadalom bármely csoportjával
szemben.
A köztisztviselő a Kttv. 76. § (1) bekezdése alapján feladatait pártatlanul és
igazságosan köteles ellátni.
Méltányos jogszolgáltatás
A köztisztviselő munkája során a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően
kell eljárni, az érintettek részére meg kell adni minden olyan segítséget,
tájékoztatást, amely hozzásegíti, hogy az eljárás során méltányos jogszolgáltatásban
részesüljön, ennek keretében a számára jogszerű kedvező döntés születhessen.
Az igazságos és méltányos jogszolgáltatásnak érvényesülnie kell a döntések
végrehajtása során is.
Tilos a rendeltetésellenes joggyakorlás, azaz mások jogos érdekének csorbítására,
érdekérvényesítési lehetőségeinek korlátozására, zaklatására, véleménynyilvánítás
szabadságának korlátozására irányul vagy vezet. /Kttv. 10. § (1)/
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4.4. A méltóság és a tisztesség elve
A köztisztviselőnek hivatali- és magánéletében olyan magatartást kell tanúsítania,
amellyel kiérdemli:
- az állampolgárok tiszteletét, megbecsülését önmaga és az általa képviselt
közszolgálat iránt, valamint
- munkatársai és hivatali felettesei bizalmát.
A köztisztviselő köteles általában olyan magatartást tanúsítani, melyben nem
veszélyezteti a munkáltatója jó hírét, a hivatalnál betöltött beosztása méltóságát.
A köztisztviselőnek a munkája során ügyelnie kell a saját és az ügyfelek
méltóságának megőrzésére. A köztisztviselő köteles kollégáival olyan
munkakapcsolatot fenntartani, melyben biztosított mindkét fél méltósága.
A köztisztviselő a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a tisztesség
elvének megfelelően köteles eljárni.
A köztisztviselő feladata a korrupció elleni fellépés, a korrupció megakadályozása.
A köztisztviselő nem fogadhat el semmilyen, a tevékenységével összefüggésbe
hozható - nem jogszabályon alapuló - előnyt, különösen: ajándékot, egyéb anyagi
természetű dolgot.
A köztisztviselő elvárt méltóságával és tisztességével nem összeegyeztethető, ha a
köztisztviselő:
- bűncselekményt vagy tulajdon elleni szabálysértést követ el,
- köztudomású, hogy anyagi függőséget okozó szenvedélybetegségben
szenved (pl.: szerencsejátékok),
- nem anyagi függőséget okozó szenvedélybeteg, ide értve az alkohol és drog
függőséget.
A köztisztviselő a méltósága külső jeleként köteles az általános elvárásoknak
megfelelő, szélsőségektől mentes ruházatot viselni a munkahelyen.
4.5. Az előítéletektől való menteség elve
A köztisztviselő köteles előítéleteket félretéve, attól mentesen eljárni.
Az előítélet mentességnek érvényesülnie kell a hivatali eljárás minden szakaszában.
Biztosítani kell az egyenlő bánásmód követelményét.
Az előítéletektől való mentességnek
munkatársakkal összefüggésben is.

érvényesülnie

kell:

az

ügyfelekkel,

A köztisztviselőnek minden esetben ügyfélbarát módon kell az ügyet intéznie.
A köztisztviselőnek az eljárás során mindig meg kell őriznie pártatlanságát.
A köztisztviselő csak jogszerű eljárási cselekményt, tájékoztatást adhat, önkényes
intézkedést nem végezhet, magatartását nem irányíthatja előítélet.
A köztisztviselő előítéletektől való mentességének ki kell tűnnie az eljárás
dokumentumainak (határidő, tájékoztatások, ügyintézési idő stb.) adataiból.
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4.6. A felelősségtudat és szakszerűség elve
Felelősségtudat elve
A köztisztviselő a közigazgatási ügyek intézése során önként vállalt kötelezettséggel
is támogatja a közigazgatási szervezet számára kitűzött célok és döntések
megvalósítását.
A köztisztviselő:
- köteles felettese utasítását végrehajtani,
- köteles felettese utasításának végrehajtását megtagadni, ha annak
teljesítésével:
- bűncselekményt, illetve szabálysértést valósítana meg,
- más személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és
súlyosan veszélyeztetné,
- az utasítás végrehajtását megtagadhatja, ha annak teljesítése az életét,
egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné, vagy
jogszabályba ütközne,
- köteles az utasítást adó figyelmét felhívni, és egyben kérheti az utasítás
írásba foglalását ha az, vagy annak végrehajtása jogszabályba ütközne,
vagy teljesítése kárt idézhet elő és a köztisztviselő a következményekkel
számolhat, vagy az utasítás az érintettek jogos érdekeit sérti. Az utasítást
adó felettes az utasítás írásba foglalását nem tagadhatja meg. A
köztisztviselőt az írásba foglalásra irányuló kérelme miatt hátrány nem
érheti,
- a közvetlen felettes útján köteles kérni az írásba foglalást, ha az utasítást
adó a köztisztviselőnek nem közvetlen felettese,
- ha felettese döntésével, illetve utasításával nem ért egyet, jogosult
különvéleményét írásba foglalni. Emiatt hátrány nem érheti.
A köztisztviselőnek a feladatait a jogszabályoknak és a szakmai előírásoknak
megfelelően kell ellátnia, folyamatosan továbbfejlesztve szakmai tudását.
Szakszerűség
A köztisztviselő feladatait a köz érdekében a jogszabályoknak és az irányító testület
döntésének megfelelően, szakszerűen köteles ellátni.
A szakszerűség érdekében a köztisztviselő köteles:
- naprakész ismeretekkel rendelkezni a hatáskörébe tartozó ügyekben,
- részt venni a számára meghatározott kötelező képzéseken,
- tájékozódni a területén várható változásokról.
A köztisztviselő kötelezettségeit a legjobb tudása szerint teljesíti, nem cselekszik a
nyilvánosságot, az állampolgárokat és munkatársait félrevezető, megtévesztő és
szakszerűtlen módon.
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4.7. Az együttműködés elve
A köztisztviselő a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során kölcsönösen
együtt működik:
- az ügyfelekkel,
- a munkatársaival,
- más eljáró szervekkel.
A hivatalon belüli együttműködés során a köztisztviselő köteles betartani:
- az egyes ügyek ügymenetmodelljében meghatározottakat,
- a hivatalon belüli hatásköri szabályokat,
- a munkaköri feladat ellátási rendet.
Az együttműködés során törekedni kell arra, hogy a közigazgatási eljárás
szabályainak megfelelően az ügyféltől olyan információ, adat ne kerüljön elkérésre,
amellyel a hivatali szervezet már rendelkezik.
A köztisztviselő köteles a hatáskörébe tartozó eljárással kapcsolatos jogszabályi
tájékoztatást, felvilágosítást megadni. A tájékoztatás során biztosítani kell a
tényleges jogszabályi forrás ismertetését, valamint igény szerint a közérthető
információ átadást is. A tájékoztatás során az ügyfél számára fel kell ajánlani az
elektronikus tájékoztatás és tájékozódás lehetőségét.
4.8. Az intézkedések megtételére irányuló arányosság elve
A köztisztviselő az eljárás során köteles intézkedni akkor, ha azt jogszabály
kötelezővé teszi.
Az intézkedések során az arányosság követelményeit kell betartani. Olyan
intézkedéseket kell tenni, melyek arányban vannak az eljárás céljával.
Az intézkedések meghozatalánál - ha a köztisztviselőnek mérlegelési joga van figyelembe kell venni azt, hogy a hozott intézkedésnek milyen anyagi vonzatai
vannak, azok hogy hatnak az ügyfélre, illetve a szervre.
Az intézkedések során a köztisztviselő köteles először azokat az eljárási
cselekményeket megtenni, melyek a legkevesebb energiával és költséggel járnak, és
az ügyfelek rugalmas, gyors ügyintézését segítik. Ha lehetséges, az ügyfelekkel
először e-mailben, telefonon fel kell venni a kapcsolatot, s ha az nem vezet
eredményre, akkor kell pl.: papír alapon döntést hozni a hiánypótlásról, stb.
4.9. A védelem elve
A köztisztviselő a törvényes és szakszerű munkavégzése közben védelem alatt áll,
pártatlan és pártpolitika-semleges magatartása, valamint szakszerű feladatellátása
miatt semmilyen hátrány nem érheti.
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4.10. Az összeférhetetlenség elve
A köztisztviselő nem végezhet olyan tevékenységet, nem vállalhat olyan beosztást és
funkciót, amely közfeladatai ellátásával nem egyeztethető össze, azaz ellentétes a
Kttv. törvényben meghatározott összeférhetetlenségi szabályokkal.
5. Az vezetőkkel szemben támasztott etikai alapelvek
Az általános etikai alapelveken túl a vezetők esetében a vezetőkkel szemben
támasztott etikai alapelveknek is érvényesülnie kell.
5.1. A példamutatás elve
A vezető köztisztviselőnek szakmai tevékenysége ellátása során példamutatónak kell
lennie.
A vezetővel szembeni követelmény, hogy:
- szakmailag jártas, naprakész legyen minden általa irányított igazgatási
ágban,
- szakmai segítséget tudjon nyújtani a hozzá forduló beosztott részére
módszertani ügyben és adott konkrét eljárás során,
- részt vegyen képzésekben, és a képzésben elsajátított ismereteket átadja
(ösztönözze kollégáit a képzésre és az ismeret megosztásra),
- jól, példamutatóan kezelje a konfliktusokat az ügyfelekkel és a
munkatársakkal.
A vezetőnek példamutató magatartást kell tanúsítania az általa vezetett szervezeti
egységben dolgozók számára, irányító munkáját a legjobb tudása és ismerete szerint
kell, hogy végezze.
Vezetőtől
-

elvárt speciális magatartási forma:
személyes példamutatás,
tartózkodás a személyes előnyöktől,
megfelelő hangnem használata,
munkatársai véleményének, ötleteinek, javaslatainak kikérése és
hasznosítása,
munkatársai jogos érdekvédelme,
beosztottait ne utasítsa személyes céljait és egyéni érdekeit szolgáló
munkavégzésre, tevékenységre,
tanúsítson kellő szociális érzékenységet munkatársai problémáinak
megoldásában,
segítse a nehézségekkel küzdő beosztottakat, hatáskörén belül adjon meg
minden segítséget.

5.2. A szakmai szempontok érvényesítésének elve
A vezető feladata, hogy tevékenysége során a szakmai szempontokat érvényesítse.
A szakmai szempontok érvényesítését kell biztosítani:
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-

a hivatali szervezet struktúrájának, személyi állomány létszámának
meghatározásakor,
a hivatal személyi állományának kiválasztásakor,
a hivatal személyi állományának képzésekor,
a hivatalon belüli munkamegosztási rend kialakításakor és a
helyettesítések meghatározásakor,
az illetmények - minősítés alapján történő - eltérítésénél.

A vezető felelős azért, hogy a hivatalon belüli információ áramlás segítse a szakmai
szempontok minél jobb érvényesülését.
A
vezető
feladata,
hogy
szorgalmazza
olyan
eljárások,
módszerek,
ügymenetmodellek, szoftverek alkalmazásának bevezetését, melyek növelik a szerv
szakmai munkájának színvonalát.
Vezetőtől elvárt speciális magatartási forma:
- reális feladatkitűzés,
- munkatársai
ösztönzése,
tehetségük
kibontakoztatásának
és
érvényesülésének elősegítése,
- a vezető kollegák közötti kapcsolataiban legyen segítőkész, tartsa
tiszteletben mások hatáskörét, szakmailag támogatást nyújtson,
- a munkavégzéssel összefüggő ösztönzéseknél, illetve elismeréseknél
legyen következetes és igazságos,
- munkatársai minősítése során kerülje az általánosítást és a
szubjektivitást, az értékelés elsősorban szakmai legyen.
5.3. A számonkérési kötelezettség elve
A vezető köteles kialakítani a hivatalon belüli ellenőrzés, kontroll rendszerét. A vezető
működteti és rendszeresen továbbfejleszti a belső kontroll rendszert.
A vezető napi tevékenységébe beleépül a számonkérés, melynek egyik eleme a
köztisztviselői teljesítményértékelés és minősítés rendszere is.
A számonkérés során biztosítani kell a nyugodt légkört, melyben a szakmaiság,
valamint a feladat ellátási kötelezettség, a jogszerűség kapja a legnagyobb
hangsúlyt.
Vezetőtől elvárt speciális magatartási forma:
- következetes számonkérés,
- a munkavégzéssel összefüggő ellenőrzéseknél, számonkéréseknél legyen
igazságos.
6. Az etikai eljárás
6.1. Az etikai eljárás megindítása
Az etikai eljárást meg kell indítani, ha az etikai alapelvek megsértésének gyanúja
merül fel.
Az eljárás megindítására a munkáltatói jogkör gyakorlója az etikai alapelv
megsértése gyanújának tudomására jutásától számított egy hónapon belül
intézkedhet. (Amennyiben nem csak etikai alapelv sérülésének gyanúja merül fel,
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hanem a fegyelmi vétség gyanúja is, akkor a fegyelmi eljárásra vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.)
Az etikai eljárás megindításáról a köztisztviselőt írásban értesíteni kell.
6.2. Vizsgálat
Az eljárás lefolytatására a munkáltatói jogkör gyakorlója az eljárás megindításától
számított 3 napon belül háromtagú bizottságot jelöl ki.
A bizottság feladata a gyanú kivizsgálása.
A bizottság a kivizsgálást a létrehozásától számított 30 napon belül köteles befejezni.
A bizottság az eljárása során köteles:
- meghallgatni a gyanúval érintett köztisztviselőt,
- megvizsgálni az ügy tárgyi bizonyítékait,
- más érintett köztisztviselőt, illetve személyt meghallgatni, ha véleményük
az ügy eredményes lezárásához szükséges.
Ha a köztisztviselő a bizottság által jelzett meghallgatáson nem jelenik meg,
személyesen nem működik közre, az eljárást akkor is le kell folytatni.
A bizottság a vizsgálat lezártától számított 5 munkanapon belül írásos véleményét az ügyben keletkezett iratokkal együtt - köteles átadni a munkáltatói jogkör
gyakorlójának.
A jegyző esetében a vizsgálatot a következő bizottság végzi:
- elnök: Önkormányzat Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizpttság elnöke,
- tagok: a képviselő-testület tagjaiból 2 fő a polgármester kijelölése alapján.
6.3. Döntés az etikai alapelv megsértésének gyanújáról
A munkáltatói jogkör gyakorlója a bizottság véleménye alapján megállapíthatja, hogy
a köztisztviselő:
- vétkes, illetve, hogy
- nem követett el etikai vétséget.
Az etikai vétséget elkövető köztisztviselővel szemben kiszabható büntetés:
- a figyelmeztetés vagy
- a megrovás.
A vétség elkövetése esetén a büntetés kiszabása írásban is megtörténik.
Ha az etikai vétség gyanúja kivizsgálása közben a köztisztviselő fegyelmi
felelősségének megalapozott gyanúja is felmerül, az etikai eljárást meg kell szüntetni
és az eljárást a fegyelmi eljárás szabályai szerint kell lefolytatni.
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7. Hatályba lépés
Jelen szabályozás 2015. július 1. napján lép hatályba.
P.H.

.................................................
polgármester
Megismerési záradék
a köztisztviselői hivatásetikai alapelvek és
az etikai eljárás szabályaihoz
Alulírottak nyilatkozunk arról, hogy a Nádudvari Polgármesteri Hivatal köztisztviselői
hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályainak tartalmát megismertük,
azokat a saját feladatunk vonatkozásában magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el.
A szabályozást megismertető a hatályos szabályozást szóban ismertette.
A szabályozást megismertető, valamint a szabályozást megismerők tudomásul
veszik, hogy a megismerési nyilatkozatot minden a szabályzat tartalmában
bekövetkezett változás után meg kell ismételni.
A megismerés tényét, valamint a szabályzat egy példányának átvételét (ez utóbbi
esetben a -be tett X-el) igazoljuk:
Név

Munkakör,
feladat ellátó

Aláírás

Dátum

.............................
(munkakör)

A szabályzat egy
példányát
átvettem.

.............................
(munkakör)

A szabályzat egy
példányát
átvettem.

.............................
(munkakör)

A szabályzat egy
példányát
átvettem.

.............................
(munkakör)

A szabályzat egy
példányát
átvettem.
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.............................
(munkakör)

A szabályzat egy
példányát
átvettem.

.............................
(munkakör)

A szabályzat egy
példányát
átvettem.

.............................
(munkakör)

A szabályzat egy
példányát
átvettem.

.............................
(munkakör)

A szabályzat egy
példányát
átvettem.

.............................
(munkakör)

A szabályzat egy
példányát
átvettem.

A megismertetési feladatokat a mai napon elláttam
Kelt: ....................................................
Ph.
........................................
....
megismertető
aláírása
(munkaköre: ................................
.............
neve: ...........................................
...........)

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
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Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 83/2015. (VI.24.)
Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti tartalommal
elfogadja, a Nádudvari Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott
hivatásetikai alapelveket és az etikai eljárás szabályait.
Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy ismertesse a szabályozás lényegét a
Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel, és annak tartalmát saját feladatuk ellátása
során kötelezően alkalmazzák.
Határidő:
Felelős:

azonnali
Vincze András jegyző
Kovács Lászlóné irodavezető
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Köztisztviselői Hivatásetikai Alapelvek
és az etikai eljárás szabályai
Az Etikai Alapelveket a Képviselő-testület a saját elvárásai alapján a Belső kontroll
kézikönyvben meghatározott szempontok figyelembe vételével az alábbiak szerint
határozza meg.
1. Az alapelvek célja
Az alapelvek célja, hogy valamennyi köztisztviselő számára:
- egybegyűjtse és rendelkezésre bocsássa azokat az általános és
alaptörvényből eredő, illetve a képviselő-testület által fontosnak tartott elveket,
alapértékeket és normákat, alkalmazásmódokat és eljárási szabályokat,
amelyek a társadalom közmegbecsülését élvező demokratikus közigazgatás
kialakítását és fenntartását segítik elő,
- kifejezze azokat az erényeket és belső értékeket, amelyek egyrészt
előmozdítják egy követendő köztisztviselői magatartásmodell megrajzolását,
másrészt támogatják a köztisztviselői kar arculatformálását,
- kifejezze a közérdek, az önkormányzat és a hivatal, valamint a munkatársak
iránti elkötelezettséget.
Az alapelvek:
- iránymutató funkciót töltenek be,
- megfogalmazzák az irányelveket és azok alkalmazásának módját, ezáltal
fegyelmez és motivál,
- a magatartási határok kijelölésével, a normák megfogalmazásával
ellenőrző szerepet is betölt.
Különösen azoknak a magatartási- és viselkedési formáknak a meghatározása a cél,
amelyek:
- segítségével helyes döntések, állásfoglalások alakíthatók ki, és ezzel
hozzájárulnak a hivatal eredményes működésének biztosításához, ezen
keresztül pedig a hivatal, illetve a köztisztviselők tekintélyének
megőrzéséhez, illetve folyamatos emeléséhez,
- megfelelő támpontokat adnak a köztisztviselőknek az etikailag
kifogásolható magatartási, viselkedési formák megítéléséhez, illetőleg a
szankcionálandó magatartás felismeréséhez és minősítéséhez,
- támpontot jelentenek a közszolgálati feladatok ellátásához,
- tartalmazzák azokat az előírásokat, melyek mértékül szolgálnak a
köztisztviselők
számára
a
munkahelyi
kapcsolatrendszerük
működtetéséhez,
- rögzítik azokat az elvárásokat, melyeket a köztisztviselőknek a
magánéletben is követniük kell.
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2. A szabályzat hatálya
A szabályzat hatálya kiterjed a hivatalnál - a jogviszony jellegétől függetlenül foglalkoztatott köztisztviselőre.
3. Etikai alapelvek
A köztisztviselőknek be kell tartani a következő alapelveket:
1. Általános alapelvek:
- hűség és elkötelezettség elve,
- a nemzeti érdekek előnyben részesítésének elve
- az igazságos és méltányos jogszolgáltatás elve,
- méltóság és tisztesség elve,
- az előítéletektől való mentesség elve,
- a felelősségtudat és szakszerűség elve,
- az együttműködés elve,
- az intézkedések megtételére irányuló arányosság elve,
- a védelem elve,
- az összeférhetetlenség elve.
2. Vezetőkkel szembeni további alapelvek:
- példamutatás elve,
- szakmai szempontok érvényesítésének elve,
- számonkérési kötelezettség elve.
4. Az általános etikai alapelvek
Az általános etikai alapelvek valamennyi köztisztviselőre vonatkoznak függetlenül
attól, hogy vezető vagy nem vezető beosztásban dolgozik-e.
4.1. Hűség és elkötelezettség elve
A köztisztviselő munkáját az Alaptörvényben szabályozott demokratikus
intézményrendszer keretei között kifejeződő közérdek iránti elkötelezettséggel köteles
végezni.
A köztisztviselőnek hűnek kell lennie:
- az Alaptörvényben meghatározott elvekhez, illetve
- a képviselő-testület által meghatározott etikai alapelvekhez.
A köztisztviselőnek kinevezésekor szóban, majd írásban megerősített esküt kell
tennie, melyben Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez való hűségre esküszik.
A köztisztviselő az előzőeken túlmenően köteles a Nádudvar Polgármesteri Hivatal
tevékenységével érintett település érdekeit szem előtt tartva tevékenykedni.
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4.2. A nemzeti érdek előnyben részesítése
A köztisztviselőnek a tevékenységét úgy kell végeznie, hogy abban a nemzeti érdek
kerüljön előtérbe.
Ennek érdekében a köztisztviselő közszolgálati feladatainak ellátásán kívüli politikai
vagy egyéb tevékenysége semmilyen módon sem veszélyeztetheti a közigazgatási
funkciók és feladatok ellátásának pártpolitika-semlegességébe vetett közbizalmat.
A köztisztviselő a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
(továbbiakban: Kttv.). 85. § (4) bekezdés b) pontja alapján pártban tisztséget nem
viselhet, párt nevében vagy érdekében - az országgyűlési, az európai parlamenti,
illetve a helyi önkormányzati választásokon jelöltként való részvételt kivéve közszereplést nem vállalhat.
4.3. Az igazságos és méltányos jogszolgáltatás
Igazságos jogszolgáltatás
A köztisztviselő nem lehet részrehajló, közhivatali tevékenységét és eljárását
mindenkor elfogulatlanul és pártatlanul kell végeznie, nem alkalmazhat
megkülönböztetést sem egyes személyekkel, sem a társadalom bármely csoportjával
szemben.
A köztisztviselő a Kttv. 76. § (1) bekezdése alapján feladatait pártatlanul és
igazságosan köteles ellátni.
Méltányos jogszolgáltatás
A köztisztviselő munkája során a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően
kell eljárni, az érintettek részére meg kell adni minden olyan segítséget,
tájékoztatást, amely hozzásegíti, hogy az eljárás során méltányos jogszolgáltatásban
részesüljön, ennek keretében a számára jogszerű kedvező döntés születhessen.
Az igazságos és méltányos jogszolgáltatásnak érvényesülnie kell a döntések
végrehajtása során is.
Tilos a rendeltetésellenes joggyakorlás, azaz mások jogos érdekének csorbítására,
érdekérvényesítési lehetőségeinek korlátozására, zaklatására, véleménynyilvánítás
szabadságának korlátozására irányul vagy vezet. /Kttv. 10. § (1)/
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4.4. A méltóság és a tisztesség elve
A köztisztviselőnek hivatali- és magánéletében olyan magatartást kell tanúsítania,
amellyel kiérdemli:
- az állampolgárok tiszteletét, megbecsülését önmaga és az általa képviselt
közszolgálat iránt, valamint
- munkatársai és hivatali felettesei bizalmát.
A köztisztviselő köteles általában olyan magatartást tanúsítani, melyben nem
veszélyezteti a munkáltatója jó hírét, a hivatalnál betöltött beosztása méltóságát.
A köztisztviselőnek a munkája során ügyelnie kell a saját és az ügyfelek
méltóságának megőrzésére. A köztisztviselő köteles kollégáival olyan
munkakapcsolatot fenntartani, melyben biztosított mindkét fél méltósága.
A köztisztviselő a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a tisztesség
elvének megfelelően köteles eljárni.
A köztisztviselő feladata a korrupció elleni fellépés, a korrupció megakadályozása.
A köztisztviselő nem fogadhat el semmilyen, a tevékenységével összefüggésbe
hozható - nem jogszabályon alapuló - előnyt, különösen: ajándékot, egyéb anyagi
természetű dolgot.
A köztisztviselő elvárt méltóságával és tisztességével nem összeegyeztethető, ha a
köztisztviselő:
- bűncselekményt vagy tulajdon elleni szabálysértést követ el,
- köztudomású, hogy anyagi függőséget okozó szenvedélybetegségben
szenved (pl.: szerencsejátékok),
- nem anyagi függőséget okozó szenvedélybeteg, ide értve az alkohol és drog
függőséget.
A köztisztviselő a méltósága külső jeleként köteles az általános elvárásoknak
megfelelő, szélsőségektől mentes ruházatot viselni a munkahelyen.
4.5. Az előítéletektől való menteség elve
A köztisztviselő köteles előítéleteket félretéve, attól mentesen eljárni.
Az előítélet mentességnek érvényesülnie kell a hivatali eljárás minden szakaszában.
Biztosítani kell az egyenlő bánásmód követelményét.
Az előítéletektől való mentességnek
munkatársakkal összefüggésben is.

érvényesülnie

kell:

az

ügyfelekkel,

A köztisztviselőnek minden esetben ügyfélbarát módon kell az ügyet intéznie.
A köztisztviselőnek az eljárás során mindig meg kell őriznie pártatlanságát.
A köztisztviselő csak jogszerű eljárási cselekményt, tájékoztatást adhat, önkényes
intézkedést nem végezhet, magatartását nem irányíthatja előítélet.
A köztisztviselő előítéletektől való mentességének ki kell tűnnie az eljárás
dokumentumainak (határidő, tájékoztatások, ügyintézési idő stb.) adataiból.
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4.6. A felelősségtudat és szakszerűség elve
Felelősségtudat elve
A köztisztviselő a közigazgatási ügyek intézése során önként vállalt kötelezettséggel
is támogatja a közigazgatási szervezet számára kitűzött célok és döntések
megvalósítását.
A köztisztviselő:
- köteles felettese utasítását végrehajtani,
- köteles felettese utasításának végrehajtását megtagadni, ha annak
teljesítésével:
- bűncselekményt, illetve szabálysértést valósítana meg,
- más személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és
súlyosan veszélyeztetné,
- az utasítás végrehajtását megtagadhatja, ha annak teljesítése az életét,
egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné, vagy
jogszabályba ütközne,
- köteles az utasítást adó figyelmét felhívni, és egyben kérheti az utasítás
írásba foglalását ha az, vagy annak végrehajtása jogszabályba ütközne,
vagy teljesítése kárt idézhet elő és a köztisztviselő a következményekkel
számolhat, vagy az utasítás az érintettek jogos érdekeit sérti. Az utasítást
adó felettes az utasítás írásba foglalását nem tagadhatja meg. A
köztisztviselőt az írásba foglalásra irányuló kérelme miatt hátrány nem
érheti,
- a közvetlen felettes útján köteles kérni az írásba foglalást, ha az utasítást
adó a köztisztviselőnek nem közvetlen felettese,
- ha felettese döntésével, illetve utasításával nem ért egyet, jogosult
különvéleményét írásba foglalni. Emiatt hátrány nem érheti.
A köztisztviselőnek a feladatait a jogszabályoknak és a szakmai előírásoknak
megfelelően kell ellátnia, folyamatosan továbbfejlesztve szakmai tudását.
Szakszerűség
A köztisztviselő feladatait a köz érdekében a jogszabályoknak és az irányító testület
döntésének megfelelően, szakszerűen köteles ellátni.
A szakszerűség érdekében a köztisztviselő köteles:
- naprakész ismeretekkel rendelkezni a hatáskörébe tartozó ügyekben,
- részt venni a számára meghatározott kötelező képzéseken,
- tájékozódni a területén várható változásokról.
A köztisztviselő kötelezettségeit a legjobb tudása szerint teljesíti, nem cselekszik a
nyilvánosságot, az állampolgárokat és munkatársait félrevezető, megtévesztő és
szakszerűtlen módon.
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4.7. Az együttműködés elve
A köztisztviselő a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során kölcsönösen
együtt működik:
- az ügyfelekkel,
- a munkatársaival,
- más eljáró szervekkel.
A hivatalon belüli együttműködés során a köztisztviselő köteles betartani:
- az egyes ügyek ügymenetmodelljében meghatározottakat,
- a hivatalon belüli hatásköri szabályokat,
- a munkaköri feladat ellátási rendet.
Az együttműködés során törekedni kell arra, hogy a közigazgatási eljárás
szabályainak megfelelően az ügyféltől olyan információ, adat ne kerüljön elkérésre,
amellyel a hivatali szervezet már rendelkezik.
A köztisztviselő köteles a hatáskörébe tartozó eljárással kapcsolatos jogszabályi
tájékoztatást, felvilágosítást megadni. A tájékoztatás során biztosítani kell a
tényleges jogszabályi forrás ismertetését, valamint igény szerint a közérthető
információ átadást is. A tájékoztatás során az ügyfél számára fel kell ajánlani az
elektronikus tájékoztatás és tájékozódás lehetőségét.
4.8. Az intézkedések megtételére irányuló arányosság elve
A köztisztviselő az eljárás során köteles intézkedni akkor, ha azt jogszabály
kötelezővé teszi.
Az intézkedések során az arányosság követelményeit kell betartani. Olyan
intézkedéseket kell tenni, melyek arányban vannak az eljárás céljával.
Az intézkedések meghozatalánál - ha a köztisztviselőnek mérlegelési joga van figyelembe kell venni azt, hogy a hozott intézkedésnek milyen anyagi vonzatai
vannak, azok hogy hatnak az ügyfélre, illetve a szervre.
Az intézkedések során a köztisztviselő köteles először azokat az eljárási
cselekményeket megtenni, melyek a legkevesebb energiával és költséggel járnak, és
az ügyfelek rugalmas, gyors ügyintézését segítik. Ha lehetséges, az ügyfelekkel
először e-mailben, telefonon fel kell venni a kapcsolatot, s ha az nem vezet
eredményre, akkor kell pl.: papír alapon döntést hozni a hiánypótlásról, stb.
4.9. A védelem elve
A köztisztviselő a törvényes és szakszerű munkavégzése közben védelem alatt áll,
pártatlan és pártpolitika-semleges magatartása, valamint szakszerű feladatellátása
miatt semmilyen hátrány nem érheti.
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4.10. Az összeférhetetlenség elve
A köztisztviselő nem végezhet olyan tevékenységet, nem vállalhat olyan beosztást és
funkciót, amely közfeladatai ellátásával nem egyeztethető össze, azaz ellentétes a
Kttv. törvényben meghatározott összeférhetetlenségi szabályokkal.
5. Az vezetőkkel szemben támasztott etikai alapelvek
Az általános etikai alapelveken túl a vezetők esetében a vezetőkkel szemben
támasztott etikai alapelveknek is érvényesülnie kell.
5.1. A példamutatás elve
A vezető köztisztviselőnek szakmai tevékenysége ellátása során példamutatónak kell
lennie.
A vezetővel szembeni követelmény, hogy:
- szakmailag jártas, naprakész legyen minden általa irányított igazgatási
ágban,
- szakmai segítséget tudjon nyújtani a hozzá forduló beosztott részére
módszertani ügyben és adott konkrét eljárás során,
- részt vegyen képzésekben, és a képzésben elsajátított ismereteket átadja
(ösztönözze kollégáit a képzésre és az ismeret megosztásra),
- jól, példamutatóan kezelje a konfliktusokat az ügyfelekkel és a
munkatársakkal.
A vezetőnek példamutató magatartást kell tanúsítania az általa vezetett szervezeti
egységben dolgozók számára, irányító munkáját a legjobb tudása és ismerete szerint
kell, hogy végezze.
Vezetőtől
-

elvárt speciális magatartási forma:
személyes példamutatás,
tartózkodás a személyes előnyöktől,
megfelelő hangnem használata,
munkatársai véleményének, ötleteinek, javaslatainak kikérése és
hasznosítása,
munkatársai jogos érdekvédelme,
beosztottait ne utasítsa személyes céljait és egyéni érdekeit szolgáló
munkavégzésre, tevékenységre,
tanúsítson kellő szociális érzékenységet munkatársai problémáinak
megoldásában,
segítse a nehézségekkel küzdő beosztottakat, hatáskörén belül adjon meg
minden segítséget.

5.2. A szakmai szempontok érvényesítésének elve
A vezető feladata, hogy tevékenysége során a szakmai szempontokat érvényesítse.
A szakmai szempontok érvényesítését kell biztosítani:
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-

a hivatali szervezet struktúrájának, személyi állomány létszámának
meghatározásakor,
a hivatal személyi állományának kiválasztásakor,
a hivatal személyi állományának képzésekor,
a hivatalon belüli munkamegosztási rend kialakításakor és a
helyettesítések meghatározásakor,
az illetmények - minősítés alapján történő - eltérítésénél.

A vezető felelős azért, hogy a hivatalon belüli információ áramlás segítse a szakmai
szempontok minél jobb érvényesülését.
A
vezető
feladata,
hogy
szorgalmazza
olyan
eljárások,
módszerek,
ügymenetmodellek, szoftverek alkalmazásának bevezetését, melyek növelik a szerv
szakmai munkájának színvonalát.
Vezetőtől elvárt speciális magatartási forma:
- reális feladatkitűzés,
- munkatársai
ösztönzése,
tehetségük
kibontakoztatásának
és
érvényesülésének elősegítése,
- a vezető kollegák közötti kapcsolataiban legyen segítőkész, tartsa
tiszteletben mások hatáskörét, szakmailag támogatást nyújtson,
- a munkavégzéssel összefüggő ösztönzéseknél, illetve elismeréseknél
legyen következetes és igazságos,
- munkatársai minősítése során kerülje az általánosítást és a
szubjektivitást, az értékelés elsősorban szakmai legyen.
5.3. A számonkérési kötelezettség elve
A vezető köteles kialakítani a hivatalon belüli ellenőrzés, kontroll rendszerét. A vezető
működteti és rendszeresen továbbfejleszti a belső kontroll rendszert.
A vezető napi tevékenységébe beleépül a számonkérés, melynek egyik eleme a
köztisztviselői teljesítményértékelés és minősítés rendszere is.
A számonkérés során biztosítani kell a nyugodt légkört, melyben a szakmaiság,
valamint a feladat ellátási kötelezettség, a jogszerűség kapja a legnagyobb
hangsúlyt.
Vezetőtől elvárt speciális magatartási forma:
- következetes számonkérés,
- a munkavégzéssel összefüggő ellenőrzéseknél, számonkéréseknél legyen
igazságos.
6. Az etikai eljárás
6.1. Az etikai eljárás megindítása
Az etikai eljárást meg kell indítani, ha az etikai alapelvek megsértésének gyanúja
merül fel.
Az eljárás megindítására a munkáltatói jogkör gyakorlója az etikai alapelv
megsértése gyanújának tudomására jutásától számított egy hónapon belül
intézkedhet. (Amennyiben nem csak etikai alapelv sérülésének gyanúja merül fel,
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hanem a fegyelmi vétség gyanúja is, akkor a fegyelmi eljárásra vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.)
Az etikai eljárás megindításáról a köztisztviselőt írásban értesíteni kell.
6.2. Vizsgálat
Az eljárás lefolytatására a munkáltatói jogkör gyakorlója az eljárás megindításától
számított 3 napon belül háromtagú bizottságot jelöl ki.
A bizottság feladata a gyanú kivizsgálása.
A bizottság a kivizsgálást a létrehozásától számított 30 napon belül köteles befejezni.
A bizottság az eljárása során köteles:
- meghallgatni a gyanúval érintett köztisztviselőt,
- megvizsgálni az ügy tárgyi bizonyítékait,
- más érintett köztisztviselőt, illetve személyt meghallgatni, ha véleményük
az ügy eredményes lezárásához szükséges.
Ha a köztisztviselő a bizottság által jelzett meghallgatáson nem jelenik meg,
személyesen nem működik közre, az eljárást akkor is le kell folytatni.
A bizottság a vizsgálat lezártától számított 5 munkanapon belül írásos véleményét az ügyben keletkezett iratokkal együtt - köteles átadni a munkáltatói jogkör
gyakorlójának.
A jegyző esetében a vizsgálatot a következő bizottság végzi:
- elnök: Önkormányzat Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizpttság elnöke,
- tagok: a képviselő-testület tagjaiból 2 fő a polgármester kijelölése alapján.
6.3. Döntés az etikai alapelv megsértésének gyanújáról
A munkáltatói jogkör gyakorlója a bizottság véleménye alapján megállapíthatja, hogy
a köztisztviselő:
- vétkes, illetve, hogy
- nem követett el etikai vétséget.
Az etikai vétséget elkövető köztisztviselővel szemben kiszabható büntetés:
- a figyelmeztetés vagy
- a megrovás.
A vétség elkövetése esetén a büntetés kiszabása írásban is megtörténik.
Ha az etikai vétség gyanúja kivizsgálása közben a köztisztviselő fegyelmi
felelősségének megalapozott gyanúja is felmerül, az etikai eljárást meg kell szüntetni
és az eljárást a fegyelmi eljárás szabályai szerint kell lefolytatni.
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7. Hatályba lépés
Jelen szabályozás 2015. július 1. napján lép hatályba.
P.H.
.................................................
polgármester
Megismerési záradék
a köztisztviselői hivatásetikai alapelvek és
az etikai eljárás szabályaihoz
Alulírottak nyilatkozunk arról, hogy a Nádudvari Polgármesteri Hivatal köztisztviselői
hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályainak tartalmát megismertük,
azokat a saját feladatunk vonatkozásában magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el.
A szabályozást megismertető a hatályos szabályozást szóban ismertette.
A szabályozást megismertető, valamint a szabályozást megismerők tudomásul
veszik, hogy a megismerési nyilatkozatot minden a szabályzat tartalmában
bekövetkezett változás után meg kell ismételni.
A megismerés tényét, valamint a szabályzat egy példányának átvételét (ez utóbbi
esetben a -be tett X-el) igazoljuk:
Munkakör,
Név
Aláírás
Dátum
feladat ellátó
A szabályzat egy
.............................
példányát
(munkakör)
átvettem.
.............................
(munkakör)

A szabályzat egy
példányát
átvettem.

.............................
(munkakör)

A szabályzat egy
példányát
átvettem.

.............................
(munkakör)

A szabályzat egy
példányát
átvettem.

.............................
(munkakör)

A szabályzat egy
példányát
átvettem.
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.............................
(munkakör)

A szabályzat egy
példányát
átvettem.

.............................
(munkakör)

A szabályzat egy
példányát
átvettem.

.............................
(munkakör)

A szabályzat egy
példányát
átvettem.

.............................
(munkakör)

A szabályzat egy
példányát
átvettem.

.............................
(munkakör)

A szabályzat egy
példányát
átvettem.

A megismertetési feladatokat a mai napon elláttam
Kelt: ....................................................
Ph.
........................................
....
megismertető
aláírása
(munkaköre: ................................
.............
neve: ...........................................
...........)
10./ Napirendi pont megtárgyalása:

Tárgy: Az önkormányzati fenntartású helyiségek és berendezések használati
díjainak, és egyéb nem lakáscélú önkormányzati ingatlanok bérleti díjának
módosításáról
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett az önkormányzati fenntartású
helyiségek és berendezések használati díjainak, és egyéb nem lakáscélú
önkormányzati ingatlanok bérleti díjának módosítására, melynek írásos
anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

45

Csendes Ferenc pénzügyi bizottság elnöke, a bizottság nem tárgyalta az
előterjesztést, de ő személy szerint úgy látja, hogy ellentmondás van a
szövegben a tornacsarnoknál. Julius 01-től, vagy nincs kész a csarnok vagy
majd ha kész lesz arra vonatkozik a bérleti dij? A kedvezmény mértéke 50 %
intézményi dolgozók gyermekei részére , érdekes. Érdekes pl. hogy nincs
leírva, hogy a büfét vagy a csarnokot veszi igénybe, milyen helyiségekre
vonatkozik a kedvezmény, azt is le kell írni. A mértéket és a helyiséget is le
kell irni, hogy mit vesz bérbe, és azt is, hogy szülő vagy egyenes ági rokon.
Miért csak a gyerek van kiemelve, Ő igy ebben a formában nem támogatja.
Beke Imre polgármester, nem gondolná, hogy a büfére vonatkozik a bérlet.
Kalmár Erzsébet képviselő, ugy látja, hogy a konyha kivételével a 2013. évi
díjtétel maradt. Milyen szempont vezérelte létszám-arányosítás utáni
díjfizetést az ebédlő konyha és személyzetnél igénybevételénél? A rezsi és a
takarítás is ugyan annyiba kerül, ha csak 50 fő veszi igénybe, mintha 150 fős
rendezvény lenne. Jobb lett volna egy fix összeget megállapítani.
Boros Lajosné alpolgármester, nagy igény van a konyhára és az ebédlőre.
Igaza van Csendes Ferenc képviselőnek, nem teljeses körű az előterjesztés, de
különbséget kell tenni azok között, akik csak a helyiséget kérik, mert
behozzák az ételt, és azok között, akik kérik a személyzetet is. 100 fő alatt
három dolgozót érint, de ha nagyobb rendezvény van, akkor a személyzetet is
nagyobb létszámú, itt van eszközhasználat, bér + járulékok,ezt is figyelembe
kell venni.
Nem mindegy, hogy 60 fős a rendezvény, vagy 250 fős. Igaz
takarítani kell mindkettőnél. Az energia mértéke óriási. Egyébként ez egy
javaslat, lehet módosítani.
Dr. Danka József képviselő, egyetért ezzel, de van olyan költség ami nem
emelkedik. A közszférában dolgozókat 50 %-illeti meg az előterjesztés szerint.
Ezt soknak találja, 20- %-ot javasol.
Czibere Lajos képviselő, ez alapján ha az ebédlőt +konyhát veszi igénybe,
akkor
10 főre 7 ezer forintot kellene fizetnie?
Boros Lajosné alpolgármester, igen
Czibere Lajos képviselő, ezt nem tartja helyesnek.
Boros Lajosné alpolgármester, ez egy alap, javaslat, lehet rajta változtatni.
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, ez egy alap. Julius 15-re lagzira van
kibérelve a helyiség, tehát dönteni kell a bérleti díjról. Lehet nem teljes a
szövegezés, de az iskola összes bérleti díját azért tették bele július 01-től,
hogy egységes szerkezet legyen, kizárólag csak a konyha és ebédlő díjtételei
változnak július 1-től az előterjesztésből ez látható. A tornacsarnok és
tornaterem bérleti díját szeptemberben vissza fogjuk hozni.
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Nehéz meghatározni a bérleti díjat, hisz ez egy óriási komplexum, van
rezsiköltség, felszerelt konyha, személyzet, ezek sokba kerülnek, a bérleti
díjban meg kell, hogy térüljenek. 50 % kedvezményt javasoltak a konyha és
ebédlő bérleti díjából a közszférában dolgozóknak. Ha tul soknak tartják lehet
csökkenteni, de mindenképpen szeretnék, hogy kapjanak valamilyen mértékű
kedvezményt.

Boros Lajosné alpolgármester, a lakosok azt várják, hogy minél olcsóbban
kaphassák meg a helyet.
Beke Imre polgármester, javasolja az 50 %-os kedvezményt 20-% mérsékelni
és a közszféra dolgozói kérelmére, ebédlő+ konyha+ személyzet bérlésére
minimum 50.000 Ft legyen a bérleti díj.
Vincze András jegyző, vonatkozzon ez a nádudvariakra, az SZSZK-ra, az
önkormányzati intézményekre, és az iskolában dolgozó pedagógusokat is
bele kell venni.
Beke Imre polgármester, javasolta, hogy az alábbi módosító javaslatot , mely
szerint a Nádudvari Közszféra dolgozóinak és gyermekeinek 20 %-os
kedvezmény legyen adható (ebédlő+ konyhára) vonatkozóan, és az Iskola +
konyha+ személyzet bérlése minimum 50 ezer forint alapdíj legyen , és
utána létszámarányosan meghatározva, fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a fenti módosítást – mely szerint a Nádudvari Közszféra
dolgozóinak és gyermekeinek 20 %-os kedvezmény (ebédlő+ konyhára
vonatkozóan, és az Iskola + konyha+ személyzet bérlése minimum 50 ezer
forint alapdij legyen , és utána létszámarányosan meghatározva 8 igen
elfogadta.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a fenti
módosítással együtt az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot az alábbi
határozattal fogadják el:
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Nádudvar Város Önkormányzata egyes nem lakás céljára szolgáló
bérlemények és az önkormányzati intézmények helyiségeinek és
berendezéseinek használati, illetve bérleti díját a Kövy Sándor Általános és
Művészeti Iskola helyiségeire vonatkozóan 2015. július 1-től
módosítja.
Az önkormányzat „A helyiségek és berendezések használatának szabályzata 5.2
pontjában meghatározott bérleti díjakat az alábbi nettó összegekben határozza meg:
5.2. Kövy Sándor Általános és Művészeti Iskola

Terem - szolgáltatás megnevezése

egység

2015.07.01
-től javasolt
nettó díjak

Kistornaterem

óra

2.200

Tornacsarnok

óra

3.350

Tanterem

óra

1.300

Informatika terem

óra

3.350

Iskola büfé
Konferencia terem, informatikai eszközök
igénybevételével

hó

Szakképzés

óra
Tanterem/é
v

27.800
11.100
megszűnt
151.100
2. évi
hivatalos
KSH
inf.mértékű
emelés

Gimnáziumi képzés

Tanterem/é
v

Iskolai ebédlő, konyha nélkül

alkalom

50.000

Ebédlő + konyha+ személyzet

minimum

50.000
1.400

-

100 fő alatti részvétel

Ft/fő

-

100-150 fő közötti részvétel

Ft/fő

1.300

-

150-200 fő közötti részvétel

Ft/fő

1.200

Nádudvari Közszféra dolgozóinak és
gyermekeinek 20 %-os kedvezmény
(ebédlő+ konyha)
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Megjegyzés: 27 % ÁFA terheli a tételeket.
Utasítja a képviselő-testület a bérbeadót, hogy 2015. július 1-től a határozat szerinti
bérleti díjakat alkalmazzák a bérleti szerződések megkötésénél.
Határidő: 2015. július 1. és folyamatos
Felelős: Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi közgazdasági és pénzügyi irodavezető
Boros Lajosné iskolaigazgató
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-testülete 84/2015.(VI.24.)
önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzata egyes nem lakás céljára szolgáló bérlemények és
az önkormányzati intézmények helyiségeinek és berendezéseinek használati, illetve
bérleti díját a Kövy Sándor Általános és Művészeti Iskola helyiségeire
vonatkozóan 2015. július 1-től módosítja.
Az önkormányzat „A helyiségek és berendezések használatának szabályzata 5.2
pontjában meghatározott bérleti díjakat az alábbi nettó összegekben határozza meg:
5.2. Kövy Sándor Általános és Művészeti Iskola

Terem - szolgáltatás megnevezése

egység

2015.07.01
-től javasolt
nettó díjak

Kistornaterem

óra

2.200

Tornacsarnok

óra

3.350

Tanterem

óra

1.300

Informatika terem

óra

3.350

Iskola büfé
Konferencia terem, informatikai eszközök
igénybevételével

hó

Szakképzés
Gimnáziumi képzés
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óra
Tanterem/é
v
Tanterem/é
v

27.800
11.100
megszűnt
151.100
2. évi
hivatalos

KSH
inf.mértékű
emelés
Iskolai ebédlő, konyha nélkül

alkalom

50.000

Ebédlő + konyha+ személyzet

minimum

50.000
1.400

-

100 fő alatti részvétel

Ft/fő

-

100-150 fő közötti részvétel

Ft/fő

1.300

-

150-200 fő közötti részvétel

Ft/fő

1.200

Nádudvari Közszféra dolgozóinak és
gyermekeinek 20 %-os kedvezmény
(ebédlő+ konyha)
Megjegyzés: 27 % ÁFA terheli a tételeket.
Utasítja a képviselő-testület a bérbeadót, hogy 2015. július 1-től a határozat szerinti
bérleti díjakat alkalmazzák a bérleti szerződések megkötésénél.
Határidő: 2015. július 1. és folyamatos
Felelős: Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi közgazdasági és pénzügyi irodavezető
Boros Lajosné iskolaigazgató
11./ Napirendi pont megtárgyalása:

Tárgy: Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat benyújtása.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Közművelődési
érdekeltségnövelő támogatásra pályázat benyújtására, melynek irásos
anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az előterjesztésben foglalt
határozati javaslatot az alábbi határozattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzata a pályázatot nyújt be a Magyarország
2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014.évi C. törvény 3.számú
mellékletének II.7.a) pontja alapján közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás elnyerésére.
A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015. (II.27.) önkormányzati számú rendelet 1. sz. mellékletében
betervezett pályázati pénzalapok terhére 500.000.- Ft önerőt elkülönít.
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Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár
ÖNEGM rendszerén keresztül a pályázatot határidőben nyújtsa be.
Határidő: 2015. június 29.
Felelős: Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi irodavezető
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 85/2015.
(VI.24.) önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzata a pályázatot nyújt be a Magyarország
2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014.évi C. törvény 3.számú
mellékletének II.7.a) pontja alapján közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás elnyerésére.
A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015. (II.27.) önkormányzati számú rendelet 1. sz. mellékletében
betervezett pályázati pénzalapok terhére 500.000.- Ft önerőt elkülönít.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár
ÖNEGM rendszerén keresztül a pályázatot határidőben nyújtsa be.
Határidő: 2015. június 29.
Felelős: Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi irodavezető
12./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A Szociális Szolgáltató Központ 2015. július 1-től esedékes szakmai
létszámfejlesztése
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Szociális Szolgáltató Központ
2015. július 1-től esedékes szakmai létszámfejlesztésére, melynek irásos
anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Határozott időre szól a létszámemelés, melynek meg van a bérfedezete, és a
törvény előírása indokolta a létszámfejlesztést. A müködési engedély
feltétele. .
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Csendes Ferenc képviselő, hogy lehet kivitelezni? Megbizási alapon, állandó
vagy pályáztatva lesz az álláshely?
Balázs Andrea intézményvezető, szükséges az öt fő szakmai létszám miatt,
akik megbizási szerződéssel rendelkeznek most, azt felveszi, mert az idősek
ismerik őket.
Boros Lajosné alpolgármester, ez 5 fő álláshelyet jelent.
Kalmár Erzsébet képviselő, a megbizásos jogviszonyt nem ismeri el a
felügyelet, csak a kinevezettet, de határozott időre uj dolgozót egy félévre nem
érdemes felvenni, időigényes a betanitása.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot az alábbi határozattal fogadják
el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató Központ
nádudvari központja részére 2015. július 1-tól a személyes gondoskodást nyújtó
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.)
SzCsM. rendelet 2. számú melléklete szerinti létszámnormatívák alapján 5 fő
gondozói státusz betöltéséhez 4.500 eFt támogatást biztosít.
A támogatás fedezete a költségvetés tartalékalapja.
A támogatást a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi
Intézményfenntartó Társuláson keresztül támogatásértékű kiadásként juttatja el
az intézményhez.
Felkéri a Képviselő-testület az intézményvezetőt, hogy a gondozói státuszokat 2015.
július 1-től töltse be, a kinevezéseket 2015. december 31-ig határozott időre
kösse meg.
Felkéri a Képviselő-testület a Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy az
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati
rendelet soron következő módosításakor a támogatást építse be.
Felelős: Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
Balázs Andrea intézményvezető
Határidő: 2015. július 1.

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
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Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 86/2015. (VI.24.)
önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató Központ
nádudvari központja részére 2015. július 1-tól a személyes gondoskodást nyújtó
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.)
SzCsM. rendelet 2. számú melléklete szerinti létszámnormatívák alapján 5 fő
gondozói státusz betöltéséhez 4.500 eFt támogatást biztosít.
A támogatás fedezete a költségvetés tartalékalapja.
A támogatást a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi
Intézményfenntartó Társuláson keresztül támogatásértékű kiadásként juttatja el
az intézményhez.
Felkéri a Képviselő-testület az intézményvezetőt, hogy a gondozói státuszokat 2015.
július 1-től töltse be, a kinevezéseket 2015. december 31-ig határozott időre
kösse meg.
Felkéri a Képviselő-testület a Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy az
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati
rendelet soron következő módosításakor a támogatást építse be.
Felelős: Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
Balázs Andrea intézményvezető
Határidő: 2015. július 1.
13./ Napirendi pont megtárgyalása:

Tárgy: A Napfény Óvoda és Bölcsőde óvodai csoportlétszámának emeléséről
Előterjesztő:Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a A Napfény Óvoda és Bölcsőde
óvodai csoportlétszámának emeléséré, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Korcsmáros Sándor oktatási, kulturális, sport és idegenforgalmi bizottság
tagja, a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak,hogy az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot az alábbi határozati javaslattal
fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Napfény Óvoda és
Bölcsődében 12 óvodai csoport esetében a maximális csoportlétszámot 20 %al, 25 főről, 30 főre emeli.
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Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a csoportok kialakításáról 2015. június
30.
napjáig gondoskodjon.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős:
Beke Imre, polgármester
Mészárosné Sárközi Erika, intézményvezető
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének
(VI.24.) Önkormányzati számu határozata:

87/2015.

Nádudvar Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Napfény Óvoda és
Bölcsődében 12 óvodai csoport esetében a maximális csoportlétszámot 20 %al, 25 főről, 30 főre emeli.
Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a csoportok kialakításáról 2015. június
30.
napjáig gondoskodjon.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős:
Beke Imre, polgármester
Mészárosné Sárközi Erika, intézményvezető
4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Beszámoló a Mezőőri Szolgálat 2014. évi munkájáról.
Előterjesztő: Szőnyi Zsolt szolgálatvezető
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Mezőőri Szolgálat 2014. évi
munkájáról, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szőnyi Zsolt szolgálatvezető , elmondta, hogy az év elején a
Belügyminisztérium által szervezett oktatáson vettek részt és mindannyian
sikeres vizsgát tettek, igy kényszerítő eszközt
is
alkalmazhatnak az
intézkedés foganatosítása céljából. A törvény szerint a rendészeti feladatot
ellátó személyeket fokozott védelem illeti, A technikai feltételek, felszerelések
a törvényi előírásnak megfelelnek. Ebben az évben kaptak munkaruhát,
telefont, és motorkerékpárt, amivel járőröznek. Minden mezőőr egyedül teljesít
szolgálatot, ő ezt nem tartja jónak.
Az intézkedések száma a tavalyihoz képeset emelkedett, most 60-70%-ban
minden szolgálat alkalmával területvitához kell menni. Egy-két sort
elszántanak a gazdák, ilyenkor békítő munkát végez a mezőőr, mert nincs
terepmérőjük, csak két karó. Önkormányzati utak, dűlő utak vesztek el igy.
Egyben panaszkodnak is a gazdák, hogy az utak állapota nagyon rossz,
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pedig legtöbb esetben ők teszik tönkre ezeket az utakat a nagy
gépjárműveikkel. A Csukás kertben szinte már nincs is út ugy elszántották ,
vagy a Seregélyes kertben,voltak is itt Bényei Gyula köztisztviselővel a
területvita miatt. Bírósághoz nem mennek ezek az emberek, hiába mondjuk,
vagy pedig kérjenek fel földmérőt, és méressék ki a területüket.
A lopás tekintetében kevesebb, mint az előző években a tarlózások miatt.
Egyre többen rendelkeznek a gazdálkodóktól engedéllyel, igy tarlózhatnak.
Sajnos nem tudnak mindenkinek a sarkába állni.
A motoros szolgálat bevezetése óta a nehezebben járható területeket is meg
tudják közelíteni. Folyamatos a kapcsolat a NAGISZ biztonsági szolgálatával
is , mert egyedül nehéz intézkedni, vagy vannak esetek, amikor nem is lehet.
Két hónap óta van motoros szolgálat, mindenki egyedül telejesit szolgálatot.
Pozitív és negatív tapasztalat is van, hisz egyedül nehéz és veszélyes az
intézkedés. Ha ez így van , akkor egymást értesítik, és a rendőrök is
segítenek. A rendőrök helyszíni bírságot szabnak ki. A szolgálati autó is
rossz, rossz a motorja, hát a télen meglátjuk mi lesz, arról még nem tud
nyilatkozni.
Csendes Ferenc képviselő, az biztos, hogy a motorral több helyre be tud
menni a mezőőr. Örül annak, hogy jó a kapcsolat a NAGISZ biztonsági
szolgálatával , és a mezőőrökkel, segíteni kell egymást. A külterületi utak
rendbetartásával kapcsolatban elmondta, hogy eső után a nagygépek
tönkrevágják, erre fel kell hívni a figyelmet a tulajdonosának, tegye rendbe az
utat. Fel kell írni a tulajdonos nevét és rá kell terhelni a költséget. Figyeljenek
erre is a mezőőrök,és kérjenek kártérítést, aki tönkre teszi az utat.
Beke Imre polgármester, utána fognak nézni, milyen megoldást lehet erre.
Szőnyi Zsolt
eseményekről.

szolgálatvezető,

szolgálati naplót vezetnek a mezőőrök az

Dr. Danka József képviselő, a Csukáskert, Seregélyes kerti részen elfogyott
az út, elszántották egymás között, pedig ki van mérve, a földhivatal kimérte.
A közcélú magánutat nem rongálhatja meg egy vállalkozó, egy gazda sem. Ha
vita van , mutassa meg , hogy melyik az ő területe, de csak valamennyi
hányada, mert osztatlan közös tulajdonúak ezek a földterületek. Reméli, hogy
rendeződik a dolog.
Jónak tartja a mezőőri szolgálatot, pozitív a visszajelzés. További jó munkát
kíván.
Kalmár Erzsébet képviselő, jónak tartja a mezőőrséget, azt is, hogy jó
kapcsolat a rendőrökkel, polgárőrökkel is, segítik egymást. Sajnos mindenhol
nem tudnak jelen lenni. Fontosnak tartja a szolgálati beosztást, viszont ahhoz,
hogy többször , több helyen legyenek, ahhoz szükséges a létszámemelés.
Nincs meg
a 6 fő, ami ideális lenne, vagy talán még több is lehetne,
számolva a kűl és belterület nagyságát. Jó lenne ezt a létszámemelést
megvalósítani. Megköszönte a mezőőrség munkáját és a beszámolót
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
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Beke Imre polgármester, létszámemelésre a jövő évi költségvetésnél
visszatérünk, meglátjuk lesz –e rá fedezet. Megköszönte a mezőőrség
munkáját.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot az alábbi határozattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mezőőri Szolgálat 2014.
évi munkájáról készült beszámolót megtárgyalta és azt tudomásul vette.
Köszönetét és elismerését fejezi ki a mezőőrség
minden tagjának
a
lelkiismeretes, áldozatos munkájukét. Egyben felkéri a szolgálat vezetőjét,
hogy a mezőőrség tagjait tájékoztassa a testületi döntésről.
Határidő: azonnal
Felelős:

Beke Imre polgármester
Szőnyi Zsolt szolgálatvezető

Döntéshozatalban részt vevő 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
(VI.24.) Önkormányzati számú határozata:

88/2015.

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mezőőri Szolgálat 2014.
évi munkájáról készült beszámolót megtárgyalta és azt tudomásul vette.
Köszönetét és elismerését fejezi ki a mezőőrség
minden tagjának
a
lelkiismeretes, áldozatos munkájukét. Egyben felkéri a szolgálat vezetőjét,
hogy a mezőőrség tagjait tájékoztassa a testületi döntésről.
Határidő: azonnal
Felelős:

Beke Imre polgármester
Szőnyi Zsolt szolgálatvezető

15./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a nádudvari 6164 hrsz-ú
ingatlan megvásárlásához
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a nádudvari 6164 hrsz-ú ingatlan
megvásárlására, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Korcsmáros Sándor városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke, a
bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Beke Imre
polgármester , javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot az alábbi határozattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a nádudvari 6164 hrsz-ú
ingatlan megvásárlásához az alábbiak szerint hozzájárul.
Az ingatlan 353 m2 területű. Az ingatlan vételi ára nem lehet több 6.600.-Ft-nál.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést a
fenti vételár esetén írja alá.
Határidő:
Felelős:

2015. július 25.
Beke Imre polgármester

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8f ő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2015. (VI.24.)
Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a nádudvari 6164 hrsz-ú
ingatlan megvásárlásához az alábbiak szerint hozzájárul.
Az ingatlan 353 m2 területű. Az ingatlan vételi ára nem lehet több 6.600.-Ft-nál.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést a
fenti vételár esetén írja alá.
Határidő:
Felelős:

2015. július 25.
Beke Imre polgármester

Beke Imre polgármester, ezt követően zárt ülést rendelt el.

Beke Imre polgármester, a zárt ülésnek vége, igy nyilvános ülésen folytatja a
képviselő-testület munkáját.
17./ Különfélék
1./
Tárgy: Javaslat a polgármester jutalmának meghatározására
Előterjesztő: Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság elnöke
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Dr. Danka József ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság elnöke , javaslatot tett a
polgármester jutalmának meghatározására, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a polgármester jutalmazását az alábbi
határozattal fogadják el:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, figyelembe véve Nádudvar
Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi eredményes gazdálkodását, a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. § felhatalmazása
alapján, 1.346.000.-Ft, azaz egymillió-háromszáznegyvenhatezer forint összegű
jutalmat állapít meg Beke Imre polgármesternek.
Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a polgármester jutalmának a folyósítása
érdekében szükséges lépeseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

azonnali
Vincze András jegyző
Kovács Lászlóné irodavezető

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 7 igen, 1 tartózkodással elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 91/2015. (VI.24.)
Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, figyelembe véve Nádudvar
Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi eredményes gazdálkodását, a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. § felhatalmazása
alapján, 1.346.000.-Ft, azaz egymillió-háromszáznegyvenhatezer forint összegű
jutalmat állapít meg Beke Imre polgármesternek.
Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a polgármester jutalmának a folyósítása
érdekében szükséges lépeseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

azonnali
Vincze András jegyző
Kovács Lászlóné irodavezető

2./
Tárgy: Nádudvari Sportegyesület 2015. évi póttámogatása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztés tett a Nádudvari Sportegyesület 2015. évi
póttámogatására, melynek irásos anyaga jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az előterjesztésben foglaltakat az
alábbi határozati javaslattal fogadják el:
A
Nádudvar
Városi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Nádudvari
Sportegyesületet ( 4181. Nádudvar, Fő út 119.) a „Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás” jogcímhez kapcsolódó társasági adós pályázathoz szükséges 1.389.630.- Ft
önerőhöz az alábbi módon nyújt támogatást:
- 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.27) önkormányzati rendelet 4 § (10)
pontjában nyújtott támogatás eddig fel nem használt részét, 1.156.468.- Ft-ot
egy összegben az egyesület részére átutalja,
- további 233.162.- Ft támogatást nyújt, amelyet szintén egy összegben átutal az
egyesület 11738149-20006060. sz. bankszámlájára.
A támogatás fedezete az önkormányzat tartalékalapja.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az egyesület 2015. évi támogatásáról
szóló Támogatási Szerződést módosítsa az Egyesület Elnökével.
Felkéri a Közgazdasági és Pénzügyi Iroda Vezetőjét, hogy az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati számú rendelet soron
következő módosításakor a támogatás odaítélését építse be.
Felszólítja az Egyesület Elnökét, hogy a támogatást a pályázat önerejéhez használja
fel, és az elszámolást a támogatási szerződés szerint végezze el, és nyújtsa be a
Közgazdasági és Pénzügyi Irodába.
Határidő: Azonnal, illetve 2015. december 31.
Felelős: Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi Iroda Vezetője
Döntéshozatalban részvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzata
önkormányzati számú határozata:

Képviselő-testülete

92/2015.

(VI.24.)

A
Nádudvar
Városi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Nádudvari
Sportegyesületet ( 4181. Nádudvar, Fő út 119.) a „Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás” jogcímhez kapcsolódó társasági adós pályázathoz szükséges 1.389.630.- Ft
önerőhöz az alábbi módon nyújt támogatást:
- 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.27) önkormányzati rendelet 4 § (10)
pontjában nyújtott támogatás eddig fel nem használt részét, 1.156.468.- Ft-ot
egy összegben az egyesület részére átutalja,
- további 233.162.- Ft támogatást nyújt, amelyet szintén egy összegben átutal az
egyesület 11738149-20006060. sz. bankszámlájára.
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A támogatás fedezete az önkormányzat tartalékalapja.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az egyesület 2015. évi támogatásáról
szóló Támogatási Szerződést módosítsa az Egyesület Elnökével.
Felkéri a Közgazdasági és Pénzügyi Iroda Vezetőjét, hogy az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati számú rendelet soron
következő módosításakor a támogatás odaítélését építse be.
Felszólítja az Egyesület Elnökét, hogy a támogatást a pályázat önerejéhez használja
fel, és az elszámolást a támogatási szerződés szerint végezze el, és nyújtsa be a
Közgazdasági és Pénzügyi Irodába.
Határidő: Azonnal, illetve 2015. december 31.
Felelős: Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi Iroda Vezetője

3./
Beke Imre polgármester, megkérdezte Ludman Lajos a TVG-Nonprofit Kft.
ügyvezetőjét, hogy tájékoztassa a piaccal kapcsolatos problémáról.
Ludman Lajos TVG-Nonprofit Kft. ügyvezetője, a piacot használatba vették az
árusok és a vevők. Mint mindenhol helypénzt kell fizetni, melyre van egy adott tarifa.
Most két kollegáját kérte meg tegyen ellenőrzést a piac területén. Most ők szedik a
helypénzt. Vannak problémák, mert az árusok uralkodnak, bemennek kocsival, és
megfenyegetik a helypénzt szedő két kollégáját. Az vizsgálat során kiderült, hogy
sokkal több pénz folyt be , mint előzőekben. A településőröket kérték meg a két
kollégája kíséretére, mert féltek kimenni, az árusok saját maguk akarják
meghatározni, hogy mennyi fizessenek. Tehát folyamatban van a vizsgálat, reméli
hamarosan rend lesz.
Dr.Danka József képviselő, ő minden piacon ott van, saját szemével látja az
eseményeket. Nincs árjegyzék kitéve, a padok nem jók, ezerévesek. Újakat kell
csinálni. A feltétel szerinte nincs meg, hogy ilyen magas árat kérjenek. Lehetne
változtatni az árakon, pl. kedden lehetne olcsóbb. Legyen két település őr, vagy
hatósági ember a helypénzszedőkkel, ha fenyegetik őket, igazságosnak kell lenni. A
nádudvari őstermelők kaphatnának kedvezményt is, vagy olyan is, aki ide fizeti az
adót, azt is lehetne méltányolni.
Ludman Lajos TVG-Nonprofit Kft. ügyvezetője, tudomása szerint ki van téve az
árjegyzék. További fejlesztést nem tudnak eszközölni, mert nincs rá fedezetük, nincs
pénzük.
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Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, 6 millió forintot adtak oda a Kft-nek ugy, hogy
uj asztalokat is építenek a piacon.
Csendes Ferenc képviselő, ez nem jó igy, csináltassa meg a város és a Kft. kihelyezi
a padokat.
Beke Imre polgármester, kérte, hogy nézzenek ennek utána.
Ludman Lajos TVG-Nonprofit Kft. ügyvezetője, a Kft. vizsgálata lezárás előtt áll. A
tárgyi feltételeken javítani akar, a személyi feltételeken is. Előbb az irodába kell
rendet tenni, majd utána a piacon is.
Beke Imre polgármester, a következő rendes ülésre kéri a fentiekkel kapcsolatos
intézkedést és az arról szóló előterjesztést.

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt , az ülést 17,10 órakor berekesztette.

Kmft.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

dr. Danka József
Korcsmáros Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítők
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