JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015. december 15-én du. 16,00 órakor a Nádudvari
Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából.
A képviselő-testület ezen az ülésen közmeghallgatást tart.
Jelen vannak: Beke Imre polgármester
Boros Lajosné,
Czibere Lajos,
Csendes Ferenc,
Dr. Danka József,
Kalmár Erzsébet,
Korcsmáros Sándor képviselők
Vincze András jegyző,
Dr. Sós Csaba aljegyző,
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,
Kovács Lászlóné irodavezető,
Ludman Lajos TVG-Nonprofit Kft. ügyvezető,
Kertész Attila főépítész,
Bényei Gyula köztisztviselő,
Tóthné Budaházi Judit intézményvezető,
Dr. Takácsné Baranyai Etelka intézményvezető
Balász Andrea intézményvezető
Nemesné Sőrés Erzsébet TVG-Nonpfrofit Kft. könyvvizsgálója
Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,
Távolmaradását bejelentette:
Ludmanné Papp Ilona
Réz Szilárd képviselők,
Beke Imre polgármester, megállapította, hogy 7 fő képviselő jelen van, így a testület
határozatképes.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő
Előterjesztést tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre dr.Danka József és Korcsmáros
Sándor képviselőkre, melyet a testület 7 igen szavazattal elfogadott.
Beke Imre polgármester, ezt követően előterjesztést tett a meghívóban közölt
napirendi pontokra, és javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy fogadják el.
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A képviselő-testület a meghívóban közölt napirendi pontokat 7 igen szavazattal
elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalja:
1./ Közmeghallgatás
2./ Előterjesztés a Nádudvar Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
3./ Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetése átmeneti rendelkezéseinek
megalkotásaira.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
4./ Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 12/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
5./Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló többször módosított 33/2013.
(XII.20.) ök.sz. rendelet módosítása.
6./ Előterjesztés a gyermekek védelemének helyi szabályairól és a térítési díjról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
7./ Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó alapszolgáltatásokról
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
8./ Nádudvar Város településszerkezeti terve, K-6 jelű módosításának elfogadása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
9./ Nádudvar Város, helyi építési szabályzata és szabályozási terve K-6 jelű
módosításának elfogadása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
10./ Előterjesztés a köznevelési és szociális intézményekben 2016. évben
alkalmazandó nyersanyagnormák és intézeti térítési di jak elfogadására.
Előterjesztés: Beke Imre polgármester
11./Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőit megillető
juttatásokról
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
12./ Előterjesztés a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi
ülésterve elfogadása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester

-313./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
14./ Az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár és a Napfény Óvoda és
Bölcsőde alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
15./Különfélék
1./ Napirendi pont :
Közmeghallgatás
Beke Imre polgármester, tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a
közmeghallgatáson a lakosság részéről senki nem vett részt, érdekeltséget ne
mutatott, pedig hirdetőtáblán, hangosbemondón, illetve a honlapon is tájékoztatást
kaptak, igy az ülést a második napirendi pont megtárgyalásával folytatja.
2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Előterjesztés a Nádudvar Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztés a Nádudvar Városi Önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról,
melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Csendes Ferenc pénzügyi bizottság elnöke, a bizottság megtárgyalta a 2015. évi
költségvetési rendelet módosításáról készült előterjesztést , és elfogadásra javasolja
a képviselő-testületnek.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a 2015. évi
költségvetési rendelet módosítását fogadják el.
A képviselő-testület a fenti javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és azt rendeletté
nyilvánitotta a következők szerint:
27/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nádudvar Város
Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati
rendelete (továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

-41. §.
(1.)A képviselő testületi döntések következtében a 2. §. (1) bekezdésében
megállapított
Kiadási főösszege:
Bevételi főösszege:

340.030 eFt-tal
340.030 eFt-tal nő,

így a Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi
Módosított kiadási főösszegét:
Módosított bevételi főösszegét:

Módosított költségvetési kiadási előirányzatát:
Módosított költségvetési bevételi előirányzatát:
A bevételek és kiadások különbségét:
állapítja meg.

4.005.997 eFt-ban
4.005.997 eFt-ban

3.485.036 eFt-ban
3.202.707 eFt-ban
- 282.329 eFt-ban

(2.)A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
Közhatalmi bevételek:
Működési bevételek:
Támogatások, támogatásértékű bevételek:
Felhalmozási bevételek:
Pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről:
Működési célú pénzeszközök:
Finanszírozási bevétel:
jogcímenkénti bontásban.

563.150 eFt
89.000 eFt
2.519.979 eFt
15.000 eFt
11.578 eFt
4.000 eFt
803.290 eFt

(3.)A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
Személyi juttatások:
Munkaadókat terhelő járulékok:
Dologi kiadások:
Ellátottak pénzbeli juttatásai:
Egyéb működési célú kiadás:
Felújítási, beruházási kiadások:
Támogatási kölcsönök nyújtása:
Tartalék:
Finanszírozási kiadások:
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

626.613 eFt
145.662 eFt
330.374 eFt
48.600 eFt
306.887eFt
2.025.900 eFt
1.000 eFt
520.961 eFt
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2. §
Az önkormányzat a módosítás utáni előirányzatát 1-11. sz. mellékletek mutatják.

3.§
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet a kihirdetését követő
napon hatályát veszti.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző
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Tárgy: Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetése átmeneti
rendelkezéseinek megalkotásaira.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztés tett az önkormányzat 2016. évi költségvetése
átmeneti rendelkezéseinek megalkotására, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Csendes Ferenc pénzügyi bizottság elnöke, a bizottság megtárgyalta az
önkormányzat 2016. évi költségvetése átmeneti rendelkezéseinek megalkotásáról
szóló rendeletet tervezetet. Megállapították, hogy a tavalyihoz képest változás az,
hogy a rendelet hatálya kiterjed a KFT. gazdálkodására is.
Minden más rendelkezés változatlan maradt. A bizottság elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a
gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló rendeletet-tervezetet fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő
A képviselő-testület a gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló rendelet tervezetet
7 igen szavazattal elfogadta és azt rendeletté nyilvánitotta a következők szerint:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015. (XII.16)
önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti
szabályairól
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, Nádudvar Város Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 3.) önkormányzati rendelet 26. § (3a)
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nádudvar Város
Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1.§
A rendelet hatálya kiterjed a Nádudvar Városi Önkormányzat, valamint a
fenntartásában működő valamennyi költségvetési szerv, és a 100 %-os
tulajdonában lévő gazdasági társaság gazdálkodására.
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(1)A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a 2016. január 1-től a 2016. évi költségvetési rendelet
hatályba lépéséig az önkormányzat a 2016. évi gazdálkodásának
folyamatosságát a Nádudvar Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
szóló, többször módosított 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet eredeti
előirányzatainak szintjén, időarányosan biztosítsa. Ezen jogkörénél fogva az
alábbiakat jogosult ellátni:
a)Nádudvar Városi Önkormányzat és intézményei bevételeit folytatólagosan
beszedje, illetve kiadásait teljesítse,
b)Az intézmények, civil szervezetek támogatását a 2015. évi eredeti, a
Nádudvari Nonprofit Kft támogatását a 2015. évi módosított előirányzati szinten
biztosítsa.
c)A működési hiány finanszírozását a számlavezető pénzintézettel érvényben
lévő, illetve módosítás alatt lévő likvidhitel-keret szerződés felhasználásával
biztosítsa.
d)A közszférában foglalkoztatottak havi rendszeres illetménye, a képviselőtestületi és bizottsági tagok tiszteletdíjának kifizetése kizárólag a 2015. évi
járandóságok és a Kttv., Kjt. és Mt. törvények szerinti soros előlépésekkel,
valamint a minimálbér növekményekkel megemelt összegben fizesse ki.
e) A nem kötelező természetbeni juttatások kifizetését az átmeneti időszakra
szüneteltesse.
f) A 2016. január 1-től átalakítandó házi segítségnyújtási, valamint a
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának átmeneti
időre történő finanszírozását biztosítani kell a 2015. évi szinten.
g)A jogszabályokban és a helyi rendeletekben meghatározott rendszeres
szociális juttatásokra a fedezetet biztosítsa.
h) Az idő közben kiírásra kerülő közfoglalkoztatáshoz szükséges pályázatot
beadja a Munkaügyi Központhoz.
i) Uniós támogatások felhasználása esetében, amennyiben a 2014-2020. évi
uniós költségvetési ciklusra az új pályázatok kiírásra kerülnek, illetve az
útvonaltervekben, vagy pénzügyi tervekben a kifizetések az átmeneti időszakra
esnek, a kifizetéshez, ha szükséges közbeeső döntések meghozatalával a
projektek előrehaladásához megfelelő fedezetet biztosítson.
(2)A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti
gazdálkodás időszakában a Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló
törvénynek, a jogszabályoknak és az önkormányzati rendeleteknek,
határozatoknak megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye meg.
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költségvetés részét képezi, beépül a város 2016. évi költségvetésébe.
3. §
A rendelet 2016. január 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a Nádudvar Város
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba
lépéséig kell alkalmazni.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 12/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város Önkormányzat
Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V.2.)
önkormányzati rendelet módosítására, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Dr. Danka József ügyrendi bizottság elnöke, a bizottság megtárgyalta a rendelet
módosításáról szóló előterjesztést, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a Szervezeti
és Működési Szabályzatról szóló rendelet-módosítást fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő
A képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet-módosítást
7 igen szavazattal elfogadta és az rendeletté nyilvánitotta az alábbiak szerint:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 35/2015. (XII.28.)
önkormányzati rendelete a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013 (V.2.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nádudvar Város
Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2013 (V.2.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) módosításáról a
következőket rendeli el:
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(1) A rendelet 3. mellékletében a „096020-1 Iskolai intézményi étkezés ehhez
kapcsolódó szakfeladatok: 562913 K” szövegrész hatályon kívül helyezésre kerül.
(2) A rendelet 3. melléklete a következő szövegrésszel egészül ki:
„096015-1 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben K”
„096025-1 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben K”
(3) a) A rendelet 3. mellékletében a „107054-1 Családsegítés K” szövegrész a
következő szövegrésszel egészül ki: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott családsegítés feladatot Nádudvar Város
Önkormányzata a Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulással kötött feladatellátási szerződés alapján, a Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás által
fenntartott Szociális Szolgáltató Központ útján látja el.
b) A rendelet 3. mellékletében a „104042-1 Gyermekjóléti szolgáltatások K”
szövegrész a következő szövegrésszel egészül ki : a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott gyermekjóléti
szolgáltatások feladatot Nádudvar Város Önkormányzata a Nádudvari Szociális
Intézményfenntartó Társulással kötött feladat-ellátási szerződés alapján, a
Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Szociális
Szolgáltató Központ útján látja el.
2. §
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

5./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló többször módosított 33/2013.
(XII.20.) ök.sz. rendelet módosítása.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló többször módosított 33/2013.(XII.20.) ök.sz. rendelet
módosítására, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Korcsmáros Sándor városfejlesztési, környezetvédelmi bizottság elnöke, a
bizottság megtárgyalta a közszolgáltatásról szóló többször módosított rendelettervezetet , és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

- 93 Kalmár Erzsébet egészségügyi, ifjusági és szociális bizottság elnöke, bizottság
megtárgyalta a közszolgáltatásról szóló többször módosított rendelet-tervezetet , és
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Danka József ügyrendi bizottság elnöke, a bizottság megtárgyalta a
közszolgáltatásról szóló többször módosított rendelet-tervezetet , és elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a
közszolgáltatásról szóló többször módosított rendelet-tervezetet fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő
A képviselő-testület a közszolgáltatásról szóló többször módosított rendelettervezetet 7 igen szavazattal elfogadta, és azt rendeletté nyilvánitotta a következők
szerint:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (XII.16.)
önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete módosításáról
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 19. pontjában, a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény (továbbiakban:Ht.) 35. §-ában és a 39. § (2) és (5) bekezdéseiben
meghatározott feladatkörében eljárva a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
88. § (4) bekezdés a) és c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 33/2013. (XII.20.) önkormányzati
rendelete (továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
(1) A rendelet 8. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
(6a) Amennyiben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről
szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § (1a)
bekezdése alapján a természetes személy ingatlanhasználó a részére a
közszolgáltató által felajánlott 80 liter űrmértékű gyűjtőedény, illetve a lakóingatlant
egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó 60 liter
űrmértékű gyűjtőedény igénybe vételével kívánja a települési hulladék gyűjtésére
vonatkozó kötelezettségét teljesíteni, ezen jogosultságát az ingatlanhasználó a Korm.
rendelet szerinti egyedi azonosító jellel rendelkező 120 literes gyűjtőedény
használatával veheti igénybe.
Ha az arra jogosult ingatlanhasználó a 60, illetve 80 liter űrmértékű
gyűjtőedényeknek megfelelő szolgáltatást választja, az ingatlanhasználót nem 120
literes, hanem 60, illetve 80 literes gyűjtőedény használata után terheli díjfizetési
kötelezettség.
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(9) A zöldhulladékot a közszolgáltató által biztosított, zöldhulladék elkülönített
gyűjtésének céljára gyártott gyűjtőedényben (komposztáló) kell elhelyezni.
(3) A rendelet 8. § -a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
(10) A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a települési
hulladék elszállítását, ha az nem a közszolgáltató által rendszeresített, 8.§ (5)
bekezdésében szereplő űrtartalmú gyűjtőedényben vagy közszolgáltató és az
ingatlanhasználó által kötött szerződésben rögzített gyűjtőedényben, illetve a
Közszolgáltatótól beszerzett kiegészítő műanyagzsákban kerül átadásra.
2. §
A rendelet a következő 8/A. §-al egészül ki:
8/A. §
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló

385/2014. (XII. 31. ) Korm. rendelet 7. § (lb) bekezdésében meghatározott, a
60 liter űrmértékű hulladékgyűjtő edény választási lehetőségét megalapozó, a
lakóingatlan egyedüli és életvitelszerű használatát alátámasztó igazolás
kiadására a jegyző jogosult.
(2) Az igazolás kiadásának feltétele, hogy az igénylő írásban (az erre szolgáló
formanyomtatványon) nyilatkozzon arról, hogy a lakóingatlant egyedül és
életvitelszerűen használja, valamint annak alátámasztásául kérelmét a
hatóság előtt két tanú aláírásával igazolja azt.
(3) Az egyedüli és életvitelszerű ingatlanhasználatot a kérelem alapján Nádudvar
Város Önkormányzat jegyzője igazolja a személyi adat és lakcímnyilvántartás adatai
alapján.
3. §
A rendelet a következő 14/A. §-al egészül ki:
14/A. §

Amennyiben az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodással kapcsolatos
jogszabály előírásait megsérti, vele szemben a jegyző környezetvédelmi
bírságot szabhat ki.
4. §
A rendelet a 2016. január 1-én lép hatályba.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző
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6./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó alapszolgáltatásokról
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város Önkormányzat
Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális
ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról,
melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kalmár Erzsébet egészségügyi, ifjúsági és szociális bizottság elnöke, a bizottság
megtárgyalta a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
alapszolgáltatásokról szóló rendelet, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Beke Imre polgármester , javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a szociális
ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló
rendelet-tervezetet fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő
A képviselő-testület a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó alapszolgáltatásokról szóló rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal elfogadta és
azt rendeletté nyilvánitotta a következők szerint:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (XII.16.)
önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról
A Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 32.
§ (1) bekezdés b) pontjában, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a
48. § (4) bekezdésében, az 58/B. § (2) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében, a 92.
§ (1) bekezdés b) pontjában, valamint a 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjaiban kapott
felhatalmazás alapján Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete és
Bihardancsháza
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
véleményének
kikérésével a szociális ellátásokról, valamint személyes szolgáltatást nyújtó
alapszolgáltatásokról a következőket rendeli el:
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A szociális igazgatás helyi szervei
1. §
A rendeletben foglalt szociális ellátásokkal kapcsolatos feladat- és hatásköröket
Nádudvar Város Önkormányzatának:
a) képviselő-testülete,
b) polgármestere,
c) jegyzője
gyakorolja.
Eljárási rendelkezések
2. §
(1) A rendeletben szabályozott ellátások megállapítása iránti kérelmet a Nádudvari
Polgármesteri Hivatalnál (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) kell benyújtani. A
kérelem elektronikus úton nem nyújtható be. A kérelmet az ellátás igénylője,
törvényes képviselője vagy meghatalmazottja nyújthatja be.
(2) Az ellátás igényléséhez a kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy
háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi és vagyoni viszonyairól köteles
nyilatkozni, és az azokra vonatkozó dokumentumokat a kérelem benyújtásával
egyidejűleg becsatolni. Vagyontárgy lízingelése esetén a vagyon nyilatkozathoz
mellékelni kell a lízingszerződést, termőföld használata esetén a jogosultságot
meghatározó szerződést.
(3) A kérelmet a Polgármesteri Hivatal által megszövegezett kérelem nyomtatványon
kell benyújtani. A nyomtatványok a nadudvar.hu honlapról letölthetők, vagy a
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál kérhetők.
(4) A kérelemhez csatolni kell:
a) nyugdíjas esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által az év elején küldött
nyugdíjösszesítő fénymásolatát a folyósítás összegéről és jogcíméről, valamint a
kérelem beadását megelőző havi díjszelvény másolatát,
b) munkaviszonnyal rendelkező esetében a munkáltató által kiadott igazolás a
kérelem beadását megelőző havi nettó keresetről, külön a családi pótlék összegét
feltüntetve,
c) önkormányzat, járási hivatal által folyósított pénzbeli ellátás határozatát, (előző
hónapban utalt ellátás összegéről az előző hónap szelvényének másolatát vagy
bankszámlakivonatot)
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fénymásolatát, a folyósított ellátás összegéről az előző hónap szelvényének
másolatát,
e) vállalkozó esetén a kérelem beadását megelőző 12 havi nettó átlagjövedelemről
könyvelő által kiadott igazolás és a NAV igazolása az előző gazdasági évre
vonatkozóan,
f) őstermelő esetén az őstermelői igazolvány másolata, valamint a kérelem beadását
megelőző 12 havi nettó átlagjövedelemről szóló igazolás,
g) GYES, GYET, családi pótlék folyósítása esetén az előző havi szelvények
fénymásolata, (tartósan beteg gyermek esetén szakorvosi igazolás) valamint
árvaellátás esetén az előző havi szelvényeken kívül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
által kiküldött összesítő fénymásolata (amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra
nem jogosult, az elutasító határozat másolata)
h) főiskolán, egyetemen, nappali tagozaton tanulmányokat folytató hallgatók az
ösztöndíjuk kérelem beadását megelőző havi összegéről szóló igazolást, amennyiben
ösztöndíjjal nem rendelkeznek, az arról szóló igazolás becsatolása szükséges, 16 év
fölött iskolalátogatási igazolást,
i) ha a kérelmező családi állapota elvált, jogerős bírósági ítélet a válásról,
gyermektartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírósági ítéletet, igazolást a kérelem
beadását megelőző hónapban fizetett tartásdíjról,
j) családi állapotról szóló nyilatkozatot.
(5) Amennyiben az Önkormányzat hivatalos tudomása, vagy környezettanulmány
lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a kérelemben
foglaltakat vitathatóak, a kérelmező felhívható az általa lakott lakás, illetve saját és
a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok
benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a
jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási
költségek figyelembevételével vélelmezhető.
(6) A jogosultsági feltételek megállapításához a (4) bekezdésben foglaltakon túl
szükséges igazolások és bizonyítékok az egyes ellátási formák meghatározásánál
kerülnek felsorolásra.
(7) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a rendkívüli
élethelyzetet, létfenntartási gondot igazoló bizonyítékokat.
(8) Rendszeres ellátás iránti kérelmet legkorábban az adott ellátásra való jogosultság
időtartamának lejárta előtt egy hónappal lehet benyújtani, mely esetben az új
jogosultság kezdő időpontja a korábbi jogosultság lejártát követő nap.

(9) A kérelemben foglaltak, a benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának
ellenőrzése céljából a Polgármesteri Hivatal megkeresheti:
- 97 a) az állami adóhatóságot,
b) a polgárok személyi adatait, lakcímét nyilvántartó szervet,
c) az igazolást kiállító szervet,
d) a munkáltatót,
e) környezettanulmányt végezhet, valamint felhasználható a gyermeket nevelő
családoknál e célból a család- és gyermekjóléti szolgálat, a védőnő, és a gyermek- és
családvédelemmel foglalkozó szervek javaslata, környezettanulmánya is.
(10) Amennyiben már korábban, de legfeljebb 6 hónappal a kérelem benyújtását
megelőzően már készült környezettanulmány, úgy a döntés során azt lehet alapul
venni.
(11) Amennyiben az elvégzett környezettanulmány alapján a kérelmező
életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat az eljáró hatóság
vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és vele közös
háztartásban élő közeli hozzátartozója tulajdonában álló vagyon fenntartási
költségeit igazoló dokumentumok benyújtására.
(12) Az önkormányzati szociális hatóság – a hatáskörébe tartozó ellátás
felhasználása ellenőrzése céljából – a felhasználást igazoló dokumentumok
bemutatására kötelezheti a jogosultat.
(13) A rendszeres ellátásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha:
a) a jogosultság feltételei már nem állnak fenn, vagy jogosultságot kizáró körülmény
következett be,
b) a jogosult azt kéri,
c) a jogosult meghalt,
d) az e rendeletben meghatározott egyéb okból.
(14) A (13) bekezdés szerinti megszüntetés időpontja a megszüntetésre okot adó
körülmény bekövetkezése hónapjának utolsó napja.
(15) A Szt.-ben, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.
(III.27.) Korm. rendeletben és az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában
vagy e jogszabályok megsértésével nyújtott ellátásra való jogosultságot meg kell
szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt
kötelezni kell:
a) a pénzbeli ellátás jegybanki alapkamattal megemelt összegben való
visszafizetésére,
b) természetben nyújtott ellátás esetén a pénzegyenérték jegybanki alapkamattal
megemelt összegben való megfizetésére.
(16) Az ügyfél az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények,
körülmények (szociális, jövedelmi, vagyoni helyzet, lakcím) változásáról a változás
bekövetkezést követő 15 napon belül köteles értesíteni a polgármestert. A bejelentés

elmulasztása esetén az ügyfél hat hónapig nem részesülhet települési támogatásban,
kivéve a rendkívüli települési támogatást.
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jogosult a döntés jogerőre emelkedésétől számított egy évig nem jogosult a
megszüntetettel azonos típusú rendszeres ellátásra.
(18) A lakáshoz kapcsolódó ellátás vonatkozásában a (16) bekezdés szerinti
korlátozás kiterjed a lakásban élő valamennyi személyre.
(19) A rendeletben meghatározott ellátások felhasználásának ellenőrzése céljából a
felhasználást igazoló dokumentumok bemutatására kötelezhető a jogosult.
3. §
(1) A rendszeres pénzbeli ellátások folyósítása havonta, a tárgyhót követő hónap 5.
napjáig lakossági folyószámlára utalással történik.
(2) A nem rendszeres pénzbeli és természetbeni ellátások kifizetésének időpontjáról a
támogatást megállapító határozat rendelkezik.
(3) A rendszeres természetben nyújtott ellátások esetén a szolgáltató számlájára
történő közvetlen utalás első alkalommal a szolgáltató értesítése mellett történik. Az
értesítésnek tartalmaznia kell a jogosult természetes azonosító adatait, lakóhelyére,
tartózkodási helyére vonatkozó adatokat, a szerződésszámot, vagy befizető
azonosítót, vagy ügyfélszámot, a támogatás havi összegét és a folyósítás
időtartamát.
4. §
(1) Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó
szociális ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevő személyt
megtérítésre kötelezi.
(2) A megtérítés
összegét,
illetve
pénzegyenértékét és kamatösszegét
méltányosságból részletekben fizetteti meg, ha a visszafizetésre kötelezett személy
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 150%-át.
(3) A rendkívüli települési támogatás kivételével nem részesülhet települési
támogatásban az a visszafizetésre kötelezett személy, aki a részletfizetési
kötelezettségnek nem tesz határidőre eleget, annak teljesítéséig.
5. §
A rendeletben meghatározott szociális ellátásokra való jogosultság megállapítása
átruházott hatáskörben a polgármester hatáskörébe tartozik. Ide nem értve azokat a
szociális ellátásokat - amelyek az Szt. alapján – tartoznak a polgármester
hatáskörébe.
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Részletes rendelkezések
6. §
Szociális rászorultságtól függő ellátások
(1) Nádudvar Város Önkormányzata szociális ellátásként nyújtja:
a) a települési támogatást,
aa) a települési támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
kiadások viseléséhez (továbbiakban: lakhatási támogatás),
ab) gyógyszerkiadások viseléséhez (továbbiakban: gyógyszertámogatás),
b) a rendkívüli települési támogatást,
c) a köztemetést.
(2) A települési támogatás iránti kérelmet 21 napon belül kell elbírálni.
7. §
Lakhatási támogatás
(1) Nádudvar Város Önkormányzata a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
viseléséhez, a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a
szemétszállítás díjához a lakhatási támogatást rendszeres természetbeni ellátásként
nyújtja. A támogatás megállapításánál az önkormányzati tulajdonú közszolgáltatót
kell előnyben részesíteni.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, ha a lakhatási támogatást albérleti díjhoz kérelmezik,
a támogatás rendszeres pénzbeli ellátásként kerül megállapításra.
(3) A lakhatási támogatást a kérelem beadása hónapjának, vagy a korábbi
jogosultság megszűnését követő hónap első napjától számított 6 hónapra kell
megállapítani. A lakhatási támogatás iránti kérelmet családonként évente legfeljebb
két alkalommal lehet igényelni.
(4) A lakhatási támogatás kérelméhez becsatolandó további dokumentumok:
a) a kérelmező által lakott lakás tulajdonjogának hitelt érdemlő igazolása és
b) a szolgáltató által, a tárgyhónapot megelőző hónapban kibocsájtott számla
és számlarészletező-, vagy
c) a lakáshasználatra vonatkozó bérleti szerződés másolata.

(5) A lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 130%-át, és a család tagjai egyikének sincs vagyona.
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a) ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át 3.500
forint,
b) ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át és a
kérelmező egyszemélyes háztartásban él, 4.000 forint, vagy gyermekét
egyedülállóként nevelő szülő, 4.000 forint.
(7) A lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és családok számától.
8.§
Gyógyszertámogatás
(1) Nádudvar Város Önkormányzata a gyógyszertámogatást
ellátásként szociális utalvány formájában nyújtja.

természetbeni

(2) A gyógyszertámogatás legfeljebb 3 hónap időtartamig adható.
(3) A gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át, és a család egyik tagjának sincs vagyona, valamint a havi
rendszeres
gyógyszerszükségletet
meghaladó
gyógyszerszükséglet
összege
meghaladja a havi 5.000 forintot.
(4) A gyógyszer-támogatási kérelemhez csatolni kell a háziorvos igazolását a havi
rendszeres gyógyszerszükségletet meghaladó gyógyszerszükséglet havi összegéről
és szükségességének időtartamáról.
(5) A gyógyszertámogatás összege a havi rendszeres gyógyszerszükségletet
meghaladó gyógyszerszükséglet költségének 20 %-a, de legfeljebb 5.000 forint.
9. §
Rendkívüli települési támogatás
(1) Nádudvar Város Önkormányzata rendkívüli települési támogatásban részesíti
azon személyeket, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem
tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – így különösen
betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő
várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek

fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való
kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez
kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt, anyagi segítségre
szorulnak.

- 101 (2) A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból is megállapítható.
(3) Rendkívüli települési támogatás adható alkalmanként és havi rendszerességgel,
amennyiben kérelmező családjában az egy főre számított havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át.
(4) A havi rendszerességgel folyósított rendkívüli települési támogatás legfeljebb
három hónap időtartamig adható.
(5) A rendkívüli települési támogatás összege alkalmanként legfeljebb 5.000 forint.
(6) A rendkívüli települési támogatás természetben is nyújtható, amennyiben annak
rendeltetésszerű felhasználása nem biztosított. A döntés végrehajtása a család- és
gyermekjóléti szolgálat közreműködésével is történhet.
10. §
(1) A polgármester rendkívüli települési támogatást nyújthat közvetlen élet, testi
épség veszélye esetén annak elhárításához.
(2) A polgármester által az (1) bekezdésben meghatározottak szerint nyújtott
rendkívüli települési támogatás összege nem haladhatja meg az 50.000 forintot, és a
kérelmező családjában egy főre eső jövedelem nem haladhatja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.
11. §
Köztemetés
(1) A köztemetés költsége a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségével azonos,
melynek összegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat mentesíti a köztemetés költségeinek megfizetése alól azt az
eltemettetésre köteles személyt, akinek
a) a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át,
b) vagyona nincs és
c) az elhalt hagyatéka az eltemettetés költségeit nem fedezi.
(3) A köztemetés költségének meg nem fizetett része hagyatéki teherként kerül
behajtásra.
12. §
Lakókörnyezet rendezettségének vizsgálata

(1) A lakhatási támogatást kérelmező személy a jogosultság egyéb feltételeként
köteles gondoskodni:
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ott található szemét és lom eltávolítására,
b) gondoskodni az ingatlan
használhatóság fenntartásáról,

állagmegóvásáról

c)
az
ingatlanhoz
gyommentesítéséről,

kert

tartozó

és

rendeltetésszerű

rendeltetésszerű
használatáról,

d) gondoskodni az ingatlan előtti járdának, ennek hiányában egy méter
széles területsávnak, a járda melletti zöldsávnak az úttestig terjedő teljes
területének tisztán tartásáról, gondozásáról, szemét-, gyom- és síkosság
mentesítéséről,
e) az ingatlan és a hozzá tartozó kert, udvar folyamatos rágcsáló- és kártevőmentesítéséről,
f)

az ingatlan előtti belvízelvezető árokban lévő áteresz átfolyásának
biztosításáról.

g) az általa lakott ingatlan udvarán egy darab hulladékgyűjtő edény
elhelyezéséről és rendeltetésszerű használatáról, ürítésének biztosításáról
és a közszolgáltatás ellenértékének pénzügyi teljesítéséről.
(2) A kérelmező a lakhatási támogatás tekintetében az (1) bekezdésében foglaltak
betartásáról a jogosultság megállapításának kérelmezésekor köteles nyilatkozatban
vállalni a feltételek betartását. A lakókörnyezet rendezettségének ellenőrzése
helyszíni szemle keretében történik, melynek lefolytatását a kérelem beadását követő
második hónap végéig el kell végezni.
(3) Az ellenőrzést a Polgármesteri Hivatal ügyintézője végzi.
(4) Az ellenőrzés helyszíni szemle keretében történik.
(5) A helyszíni szemléről jegyzőkönyv készül, mely fotódokumentációt is tartalmaz.
Ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a jogosult lakókörnyezete nem felel
meg a feltételeknek a jegyző az elvégzendő tevékenységek megjelölésével, legalább öt
napos határidő tűzésével felszólítja a jogosultat a hiányosságok felszámolására. A
felszólításban foglaltak teljesítéséről a jegyző ismételt helyszíni szemlén győződik
meg.
(6) Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kérelmező a
felszólításban foglaltaknak határidőben nem tett eleget, és nem kérte az előírt
határidő meghosszabbítását, jogosultsága a tárgyhónap utolsó napjával megszűnik.
13. §

Ugyanazon személy ugyanarra az időszakra csak egy ellátásban részesülhet. A
párhuzamos ellátást Nádudvar Város Önkormányzata nem biztosítja, kivételt képez a
rendkívüli élethelyzetbe került személyeknek adott rendkívüli települési támogatás.
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Szociális alapszolgáltatások
(1) Nádudvar Város Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások
körében az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:
a) étkeztetés
b) házi segítségnyújtás
c) családsegítés
d) nappali ellátás
e) támogató szolgálat
f) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.
(2) A támogatószolgálat és a közösségi ellátás feladatokat a Nádudvari Református
Egyházközség Idősek Otthona látja el az önkormányzattal kötött feladat-ellátási
szerződés alapján.
(3) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató
Központ és Gyermekjóléti Szolgálat látja el megállapodás alapján.
(4) Az (1) bekezdés a), b) és d) pontjában meghatározott alapszolgáltatási feladatokat
Nádudvar Város Önkormányzata a Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás
formájában látja el Nádudvar, Tetétlen és Bihardancsháza településeken.
(5) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott alapszolgáltatási feladatot Nádudvar
Város Önkormányzata a Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás útján
család- és gyermekjóléti szolgálat keretében látja el feladat-ellátási szerződés
alapján.
15. §
Az ellátások igénybevételének módja
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás, a családsegítés
kivételével, kérelemre biztosítható. Amennyiben a kérelmet nem az ellátásra szoruló
terjeszti elő, hozzájárulását be kell szerezni.
(2) A családsegítés önkéntes, személyes megkeresésre, külön eljárás nélkül történik.
(3) Ha a kérelem házi segítségnyújtásra, továbbá nappali ellátásra irányul, elbírálása
előtt hivatalból be kell szerezni a háziorvos véleményét az igénylő, illetőleg az ellátott
egészségügyi állapotára vonatkozóan.
(4) Az étkeztetés jogosultsági feltétele,
nyugdíjszerű ellátásban részesül.

hogy a

kérelmező

nyugdíjas,

vagy

(5) A kérelmeket a Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Szociális
Szolgáltató Központ vezetőjéhez kell benyújtani.

- 104 (6) A személyes gondoskodás körébe tartozó alapszolgáltatások iránti kérelemről az
intézményvezető a kérelem benyújtását követő 15 napon belül dönt és erről a
kérelmezőt értesíti.
(7) Amennyiben a kérelmező a döntést vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől
számított nyolc napon belül fellebbezhet. A fellebbezést az intézményvezetőhöz kell
benyújtani.
(8) A szociális alapszolgáltatás igénybevételének időpontjában az intézményvezető –
családsegítés kivételével - és az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője
megállapodást köt.
(9) A megállapodás tartalmazza különösen:
a) az igénybevett szolgáltatások idejét, formáját, módját és körét,
b) a szolgáltatásért fizetendő személyi térítési díj mértékét és a díjfizetési
kötelezettség szabályait,
c) az igénybevevő bejelentési kötelezettségét.
(10) Az intézményvezető külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles étkezést és házi
segítségnyújtást biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét
egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti. 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.
15/A. §
A külön eljárás keretében biztosítható ellátások
A Nádudvari Szociális 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,
b.) ha a házi orvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli 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.
16. §
Az ellátások megszűnésének esetei
(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátást meg kell szüntetni:

a)
b)
c)
d)

az intézmény jogutód nélküli megszűnésével
a jogosult halála esetén.
a megállapodás felmondása miatt
az intézmény házirendjének súlyos megsértése esetén,
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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.
17. §
Térítési díjak
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásért a jogosultnak,
vagy tartásra, gondozásra kötelezett személynek térítési díjat kell fizetnie.
(2) A családsegítés, a házi segítségnyújtás és nappali ellátás szolgáltatásai
Nádudvaron, Tetétlen és Bihardancsháza településeken ingyenesek.
(3) Jövedelemmel nem rendelkező rászorultaknak az étkezésért nem kell díjat fizetni.
(4) Az intézményvezető
rászorulókat.

50

%-os

térítési-díj

kedvezményben

részesítheti

a

(5) Az ellátások intézményi térítési díját a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
18. §
Szociálpolitikai kerekasztal
(1) Nádudvar Város Önkormányzatánál helyi szociálpolitikai kerekasztal működik.
(2) A helyi szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy
alkalommal ülést tart.
(3) A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai:
a) a polgármester,

b) a jegyző,
c) a képviselő-testület szakbizottságának elnöke,
d) a Polgármesteri Hivatal szociális igazgatással foglalkozó iroda vezetője,
e) szociális szolgáltatást nyújtó egyházi intézmény képviselője,
f) ellátási szerződést kötő szolgáltató képviselője,
- 106 g) a történelmi egyházak képviselői,
h) a szociális szolgáltatást nyújtó intézmények intézményvezetői,
i) a helyi rendőrőrs képviselője,
j) háziorvosok képviselője,
k) vezető védőnő,
l) a Nádudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat mindenkori elnöke.
III. Fejezet
Záró rendelkezések
19. §
(1) A rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Nádudvar Város
Önkormányzat képviselő-testületének a szociális ellátásokról, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelete.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

1. melléklet Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015.
(XII.16.) önkormányzati rendeletéhez*
A helyben szokásos temetés legkisebb összege: 166.904 forint.
* A köztemetés költsége az ÁFA-t nem tartalmazza.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző
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(XII.16.) önkormányzati rendeletéhez
A Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltató Központ
intézményi térítési díjai:*
1.
2.

A szolgáltatás megnevezése
Bihardancsháza településen nappali ellátás

A szolgáltatás díja
0 Ft

3.

Bihardancsháza településen házi segítségnyújtás

0 Ft

4.

288 Ft

5.

Bihardancsháza településen szociális
(ebéd) helyben fogyasztással
Nádudvar településen nappali ellátás

6.

Nádudvar településen házi segítségnyújtás

0 Ft

7.

Nádudvar településen napi háromszori étkezés
helyben (maximális összeg)
Nádudvar településen napi háromszori étkezés
kiszállítással (maximális összeg)
Nádudvar településen szociális étkeztetés (ebéd)
kiszállítással
Nádudvar településen szociális étkeztetés (ebéd)
helyben fogyasztással
Tetétlen településen nappali ellátás

866 Ft

8.
9.

étkeztetés

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

Beke Imre
polgármester

7./ Napirendi pont megtárgyalása:

0 Ft

955 Ft
522 Ft
433 Ft
0 Ft
0 Ft

(ebéd)

433 Ft

Vincze András
jegyző

Tárgy: Előterjesztés a gyermekek védelemének helyi szabályairól és a térítési díjról
szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
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a gyermekek védelemének helyi
szabályairól és a térítési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotására, melynek
irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kalmár Erzsébet egészségügyi, ifjusági és szociális bizottság elnöke, a bizottság
megtárgyalta a gyermekek védelemének helyi szabályairól és a térítési díjról szóló
önkormányzati rendeletet , és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a gyermekek
védelemének helyi szabályairól és a térítési díjról szóló önkormányzati rendeletet
tervezetet fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő
A képviselő-testület a gyermekek védelemének helyi szabályairól és a térítési díjról
szóló önkormányzati rendeletet tervezetet 7 igen szavazattal elfogadta és azt
rendeletté nyilvánitotta a következők szerint:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek
védelemének helyi szabályairól és a térítési díjról
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 29. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a gyermekek védelmének helyi szabályairól és a térítési díjról
a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Nádudvar közigazgatási területén lakóhellyel
rendelkező és életvitelszerűen Nádudvaron élő mindazon személyek körére,
akiket a Gyvt. 4. § (1) és (3) bekezdése meghatároz, továbbá azon személyekre,
akik a településen munkahellyel rendelkeznek.
Részletes rendelkezések
2. § A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:
a) gyermekjóléti szolgáltatás
b) bölcsőde

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
3. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatást Nádudvar Város Önkormányzata a
Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás útján család- és
gyermekjóléti szolgálat keretében látja el feladat-ellátási szerződés alapján.
- 109 (2) Bölcsődei ellátás biztosítására Nádudvar Város Önkormányzata a Napfény Óvoda és
Bölcsödében, bölcsődei intézményegységet tart fenn.
Az ellátások igénybevétele és megszűnése
4. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatás ellátásának igénybevétele — ha a Gyvt.
másként nem
rendelkezik - önkéntes, az ellátást igénylő (a továbbiakban: kérelmező)
kérelmére történik.
(2)
A kérelmet a Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Szociális
Szolgáltató Központ vezetőjénél kell előterjeszteni szóban, vagy írásban.
(3)
Az intézményvezető hatáskörében - kérelem benyújtása és külön eljárás
nélkül - biztosítható ellátások nincsenek.
(4) Az ellátás megszűnésének eseteit és módját a Gyvt. 37/A. §-a
szabályozza.
5. §
(1)
A bölcsődei ellátás igénybevétele - ha a Gyvt. másként nem
rendelkezik - önkéntes, az ellátást igénylő (a továbbiakban: kérelmező)
kérelmére történik. Cselekvőképtelen kiskorú kérelmét törvényes képviselője
terjeszti elő.
(2) A bölcsödéi ellátás igénybevételére vonatkozó kérelmet írásban az
intézmény által rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon kell benyújtani a
Napfény Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjénél.
(3)Az intézményvezető hatáskörében - kérelem benyújtása és külön eljárás
nélkül - biztosítható ellátások nincsenek.
(4)Az ellátás megszűnésének eseteit és módját a Gyvt. 37/A. §-a, valamint a
Gyvt. 42. § (2) bekezdése szabályozza.
Térítési díj
6.

§ (1) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételéért térítési díjat nem kell fizetni.
(2) A bölcsődei ellátás keretében biztosított gondozás intézményi térítési díját
az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési
díját a 2. melléklet tartalmazza.
(4)A bölcsődei ellátásért fizetendő személyi térítési díj összegét az
intézményvezető határozza meg az (6) és a (7) bekezdések figyelembevételével.
(5) A bölcsődei ellátás keretében biztosított gondozás esetében nem kell személyi
térítési díjat fizetni, ha a jogosult családjában az egy főre eső havi jövedelem

25%-a alacsonyabb, mint a személyi térítési díj összege.
(6) A bölcsődei ellátás keretében biztosított gondozás esetében a személyi térítési
díj csökkentésére nincs lehetőség.
(7) A Nádudvar Város Önkormányzata által biztosított gyermekétkeztetés
intézményi térítési díját a 3. melléklet tartalmazza.
- 110 Záró rendelkezések.
7. § (1) A rendelet 2016. január 1-én lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Nádudvar Városi
Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelemének helyi
szabályairól és a térítési díjról szóló 24/2015. (X.29.) önkormányzati
rendelete, valamint a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi
Intézményfenntartó Társulás keretében ellátott gyermekjóléti szolgáltatásról
szóló 20/2014. (X.01.) önkormányzati rendelete.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

1. melléklet a 32/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

Bölcsődei ellátás keretében biztosított gondozás intézményi térítési díja: 1.295
forint/nap.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

2. melléklet 32/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelethez
Bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díja:
395 forint/nap.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

- 111 3. melléklet a 32/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelethez
Nádudvar Város Önkormányzata által biztosított gyermekétkeztetés

1.
2.

3.

Gyermekétkeztetés formája:
Óvoda
napi 3 étkezés
Általános Iskola
1-4. évfolyam, napi 3 étkezés
1-4. évfolyam, napi 2 étkezés
1-4. évfolyam menza
5-8. évfolyam, napi 2 étkezés
5-8. évfolyam menza
Szakiskola
nap 3 étkezés
Menza

Intézményi térítési díj
290 forint
320
260
200
310
230

forint
forint
forint
forint
forint

550 forint
250 forint

A térítési díjak az Áfát nem tartalmazzák.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

8./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Nádudvar Város, helyi építési szabályzata és szabályozási terve K-6 jelű
módosításának elfogadása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város, helyi építési
szabályzata és szabályozási terve K-6 jelű módosításának elfogadására, melynek
irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Korcsmáros Sándor városfejlesztési, környezetvédelmi bizottság elnöke,
a bizottság megtárgyalta a Nádudvar Város szabályozási terve, K-6 jelű módosítását
és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a Nádudvar
Város, helyi építési szabályzata és szabályozási terve K-6 jelű módosításáról szóló
előterjesztést az alábbi határozattal fogadják el:
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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
településszerkezeti tervmódosítást az 1 melléklete szerint jóváhagyja.
Rajzszám: T1-K-6/M1



A településszerkezeti terv, módosítással nem érintett részei hatályban
maradnak.



A Településszerkezeti Terv Leírását a Településszerkezeti terv módosítása nem
érinti, az változatlan tartalommal marad hatályban.



A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése során
megállapított Településszerkezeti 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
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MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA

1. melléklet a …/2015. (...) önkormányzati határozathoz
MÓDOSÍTÁS JELLEGE

1. számú módosítás
Területfelhasználás módosítása
A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET
A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT
ELHELYEZKEDÉSE
TERVLAP
Nádudvar belterületi 1653/4 helyrajzi számú
Településszerkezeti terv
földhivatali nyilvántartás szerinti telephely
Jóváhagyva: 4/2012.(I.26.)
átsorolása Gip/Z egyéb iparterületen belüli
Önkormányzati. határozattal
zöldterületi övezetből, ipari övezetbe.
A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TER. ÁBRÁZOLÁSA A MÓDOSÍTOTT SZERKEZETI
TERVEN

A Településszerkezeti terv T1-K-6/M1 számú módosítása
TT-1-05-0079

Tervező Lautner Emőke

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő
A képviselő-testület a fenti javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

- 114 Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 165/2015. (XII.15.)
Ök.sz. 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
településszerkezeti tervmódosítást az 1 melléklete szerint jóváhagyja.
Rajzszám: T1-K-6/M1



A településszerkezeti terv, módosítással nem érintett részei hatályban
maradnak.



A Településszerkezeti Terv Leírását a Településszerkezeti terv módosítása nem
érinti, az változatlan tartalommal marad hatályban.



A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése során
megállapított Településszerkezeti 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

- 115 1. melléklet a 165/2015. (XII.15.) önkormányzati határozathoz
MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA
MÓDOSÍTÁS JELLEGE
1. számú módosítás
Területfelhasználás módosítása
A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET
A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT
ELHELYEZKEDÉSE
TERVLAP
Nádudvar belterületi 1653/4 helyrajzi számú
Településszerkezeti terv
földhivatali nyilvántartás szerinti telephely
Jóváhagyva: 4/2012.(I.26.)
átsorolása Gip/Z egyéb iparterületen belüli
Önkormányzati. határozattal
zöldterületi övezetből, ipari övezetbe.
A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TER. ÁBRÁZOLÁSA A MÓDOSÍTOTT SZERKEZETI
TERVEN

A Településszerkezeti terv T1-K-6/M1 számú módosítása
TT-1-05-0079

Tervező Lautner Emőke

9./ Napirendi pont megtárgyalása
Tárgy: Nádudvar Város településszerkezeti terve, K-6 jelű módosításának
elfogadása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város településszerkezeti
terve, K-6 jelű módosításának elfogadása, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Korcsmáros Sándor városfejlesztési, környezetvédelmi bizottság elnöke,
a bizottság megtárgyalta a Nádudvar Város településszerkezeti terve, K-6 jelű
módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

- 116 Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy Nádudvar
város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 6/2008.(IV.30.)
önkormányzati rendelet módosítását fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő
A képviselő-testület Nádudvar város Helyi Építési Szabályzatáról
és Szabályozási Tervéről szóló 6/2008.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosítását 7
igen szavazattal elfogadta és azt rendeletté nyilvánitotta a következők szerint:
NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2015. (XII.16.) 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:
 Jambrik Imre állami főépítész
 Hbm. Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
 Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága




Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Hbm. Katasztrófavédelmi Igazgatóság
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Hbm. Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala
Hbm. Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály, Útügyi Osztály
 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ
 Budapest Főváros Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és
Törvényességi Felügyeleti Főosztály
 Hbm.Kormányhivatal, Debreceni Járási Hivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztály
 Hbm. Kormányhivatal Földhivatali Főosztály
 Hbm. Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály
Erdészeti Osztály
 Hbm. Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és
Talajvédelmi Főosztály
 Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal
 Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság

BAZ
Megyei
Kormányhivatal
Műszaki
Engedélyezési
és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
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” 1. sz. mellékletét képező Belterület Szabályozási Terv e rendelet 1.
számozott melléklete szerint módosul.
2. §
Ez a rendelet az elfogadást követő harmincadik napon lép hatályba.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

- 118 1. melléklet a 33/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

10./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Előterjesztés a köznevelési és szociális intézményekben 2016. évben
alkalmazandó nyersanyagnormák és intézeti térítési di jak elfogadására.
Előterjesztés: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a köznevelési és szociális
intézményekben 2016. évben alkalmazandó nyersanyagnormák és intézeti térítési di
jak elfogadására, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
- 119 Csendes Ferenc pénzügyi bizottság elnöke, a művelődési háznál a bérleti dijak
módosításával kapcsolatban elmondta, hogy kérték a technikai és szolgáltatási di
jakra vonatkozó emelést is, de csak tanácsterménél volt emelés. Kérték, hogy a többi
teremre is vonatkozzon az emelés, ahol a technikát is használják.
Minden önkormányzati helyiségre 5 % díjemelés vonatkozik, kivéve a dr. Püski
László által használt helyiséget, ott is javasolja a bizottság az 5 %-os emelést, havi
18 eft. Ez egy vállalkozási tevékenység, nem alapellátás.
A falugazdász iroda bérleti dija is, és a CLUB CAFE bérleti dija is maradt. A
kollégiumi bérleti dij rendszere, javasolják, hogy 10 fő alatt ne adják ki.
Mindezekkel együtt az előterjesztést elfogadásra javasolják képviselő-testületnek.
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, elmondta, hogy egyeztetett a művelődési ház
igazgatójával a bérleti díjak emelésével kapcsolatban, aki elmondta, hogy a technikát
a civilszervezetek, és a saját belső szervezetek intézmények használják,
térítésmentes átadásról van szó, nem fizetnek érte. A saját intézményeink használják
a termeket, igy nincs értelme növelni az értéket, nincs pénzforgalom ebben az
esetben. Egyedül a tanácsteremnél jelentkezik bevétel.
A szakköri terem vásárok alkalmával 8 órás bérleti dijat irtak elő, ez egy alkalomra
szól. Ez egy igen magas összeg, évente egy alkalommal kérik. Ha emelnek rajta,
akkor ugy sem fizetik meg.

Egyetért a dr. Püski László által használt helyiségre az 5 %-os díjemeléssel. A Club
Café pályázat utján lett meghirdetve, és igy kötötték meg a szerződést, igy írták alá.
Czibere Lajos képviselő, a kollégiumnál pontosítani kell ft/fő/éj kimaradt.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a fenti
kiegészítésekkel együtt a bérleti díjakra vonatkozó előterjesztést az alábbi
határozattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzata egyes nem lakás céljára szolgáló bérlemények és
az önkormányzati intézmények helyiségeinek és berendezéseinek használati, illetve
bérleti díját 2016. január 1-től módosítja.
Az önkormányzat „A helyiségek és berendezések használatának szabályzata 5.
pontjában meghatározott bérleti díjakat az alábbi nettó összegekben határozza meg
(a határozatból hiányzó tarifák változatlanul maradnak):
5.1. Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár

Terem – szolgáltatás megnevezése
Tanácsterem technika nélkül
Tanácsterem, technikai szolgáltatással
Kiállítótér
Előtér
23-as oktatóterem

2016.01.01től javasolt
egység nettó díjak
óra
6.299
óra
7.874
nap
15.354
nap
10.630
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3.150

1-es oktatóterem

óra

3.150

15-ös kistárgyaló

óra

2.362

3-as nagytárgyaló

óra

3.937

Szakköri terem, technikai
közreműködéssel
Szakköri terem vásárok alkalmával

óra
4 óra

7.480
12.992

Szakköri terem vásárok alkalmával

8 óra

15.748

óra

11.811

óra
nap
óra

23.622
15.354
3.937

Színházterem esküvők, névadók
rendezésére technikával
Színházterem egyéb rendezvényekre
technikával
Klubövezet
Táncterem alaptechnikával

Táncterem alaptechnika nélkül
Engedélyezett civilszervezetek és
intézmények számára táncterem
alaptechnikával,
Engedélyezett civil szervezetek és
intézmények számára intézményen belüli
hangosítás, technikus közreműködésével,
technika igénybevételével
Mobil mikrofon igénybevétele
Külső hangosítás technikus
közreműködésével:
Kivetítő biztosítása színházteremben:
CLUB CAFE *

óra

2.362

óra

1.575

óra
db/alk.

7.480
1.575

óra
óra/db.
hónap

15.354
2.756
50.000

5.2. Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Terem – szolgáltatás
megnevezése

egység

2016.01.01-től
javasolt nettó díjak

Kistornaterem

óra

3.000

Tornacsarnok

óra

5.000

Tanterem

óra
Óra

1.500

Informatika terem

- 121 -

4.000

Iskola büfé
Konferencia terem,
informatikai eszközök
igénybevételével

hó
óra

Gimnáziumi képzés

Iskolai ebédlő, konyha
nélkül
Ebédlő + konyha
személyzettel
- 29-50 fő közötti
részvétel
- 51-100 fő közötti
részvétel
- 101-150 fő
közötti részvétel
- 151-200 fő
közötti részvétel

29.500

Tanterem/év

alkalom

Ft/fő

12.000
Egyedi
megállapodás
az igénybevett
tantermek
alapján
70.000

2.500
2.300

Ft/fő
Ft/fő

2.000

Ft/fő

1.800

Közszféra dolgozóinak
és gyermekeinek 20 %os kedvezmény. (ebédlő
és konyha tarifáiból)
5.4. Önkormányzati működtetésű Kollégium

Szolgáltatás megnevezése

2016.01.0
1.-től
javasolt
egység nettó díjak

Szállásdíj 10-20 fő között egy éjszakára
Szállásdíj 10-20 fő között kettő vagy több
éjszakára

Ft/fő
Ft/fő/é
j

3.560

Szállásdíj 20 fő felett egy éjszakára
Szállásdíj 20 fő felett kettő vagy több
éjszakára

Ft/fő
Ft/fő/é
j

3.136

2.711

1.864

Egyéb ingatlanok bérbeadása
Bérlő neve,
megnevezése
Püski-Med BT.
Éttereház LORENA Kft.
Hajdúszoboszló (XXL
Büfé alapterülete)

GMR.2007.Bt.
(inf.üzlet )
Vodafon Kft.

Magyar Agrár-, és
Élelmiszergazdasági
és Vidékfejlesztési
Kamara (Falugazdászi
Iroda)

Egység
Ft/hó
Ft/hó

2016.01.01.-től
javasolt nettó
díjak
18.000
5.100
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5.100

Ft/év

Ft/hó

626.546 Ft + a
KSH 2015. évi
hivatalos
fogyasztói árindex
30.000

Utasítja a képviselő-testület a bérbeadót, hogy 2016. január 1-től a határozat szerinti
bérleti díjakat alkalmazzák a bérleti szerződések megkötésénél.
Határidő:

2016.január 1. és folyamatos

Felelős:

Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi közgazdasági és pénzügyi irodavezető
Tóthné Budaházi Judit igazgató
Boros Lajosné iskolaigazgató

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő
A képviselő-testület a bérleti dijakra vonatkozóan a fenti határozati javaslatot 7 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 166/2015.
(XII.15.) önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzata egyes nem lakás céljára szolgáló bérlemények és
az önkormányzati intézmények helyiségeinek és berendezéseinek használati, illetve
bérleti díját 2016. január 1-től módosítja.
Az önkormányzat „A helyiségek és berendezések használatának szabályzata 5.
pontjában meghatározott bérleti díjakat az alábbi nettó összegekben határozza meg
(a határozatból hiányzó tarifák változatlanul maradnak):
5.1. Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár

Terem – szolgáltatás megnevezése
Tanácsterem technika nélkül
Tanácsterem, technikai szolgáltatással

2016.01.01től javasolt
egység nettó díjak
óra
6.299
óra
7.874
Nap

Kiállítótér
Előtér
23-as oktatóterem
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óra

15.354
10.630
3.150

1-es oktatóterem

óra

3.150

15-ös kistárgyaló

óra

2.362

3-as nagytárgyaló

óra

3.937

Szakköri terem, technikai
közreműködéssel
Szakköri terem vásárok alkalmával

óra
4 óra

7.480
12.992

Szakköri terem vásárok alkalmával

8 óra

15.748

Színházterem esküvők, névadók
rendezésére technikával
Színházterem egyéb rendezvényekre
technikával
Klubövezet
Táncterem alaptechnikával
Táncterem alaptechnika nélkül
Engedélyezett civilszervezetek és
intézmények számára táncterem
alaptechnikával,
Engedélyezett civil szervezetek és
intézmények számára intézményen belüli
hangosítás, technikus közreműködésével,
technika igénybevételével
Mobil mikrofon igénybevétele
Külső hangosítás technikus
közreműködésével:
Kivetítő biztosítása színházteremben:
CLUB CAFE *

óra

11.811

óra
nap
óra
óra

23.622
15.354
3.937
2.362

óra

1.575

óra
db/alk.

7.480
1.575

óra
óra/db.
hónap

15.354
2.756
50.000

5.2. Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Terem – szolgáltatás
megnevezése

egység

2016.01.01-től
javasolt nettó díjak

Kistornaterem

óra
Óra

3.000

Tornacsarnok
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5.000

Tanterem

óra

1.500

Informatika terem

óra

4.000

Iskola büfé
Konferencia terem,
informatikai eszközök
igénybevételével

hó
óra

Gimnáziumi képzés

Iskolai ebédlő, konyha
nélkül
Ebédlő + konyha

29.500

Tanterem/év

alkalom

12.000
Egyedi
megállapodás
az igénybevett
tantermek
alapján
70.000

személyzettel
- 29-50 fő közötti
részvétel
- 51-100 fő közötti
részvétel
- 101-150 fő
közötti részvétel
- 151-200 fő
közötti részvétel
Közszféra dolgozóinak
és gyermekeinek 20 %os kedvezmény. (ebédlő
és konyha tarifáiból)

Ft/fő

2.500
2.300

Ft/fő
Ft/fő

2.000

Ft/fő

1.800

5.4. Önkormányzati működtetésű Kollégium

Szolgáltatás megnevezése

2016.01.0
1.-től
javasolt
egység nettó díjak

Szállásdíj 10-20 fő között egy éjszakára
Szállásdíj 10-20 fő között kettő vagy több
éjszakára

Ft/fő
Ft/fő/é
j

3.560

Szállásdíj 20 fő felett egy éjszakára
Szállásdíj 20 fő felett kettő vagy több
éjszakára

Ft/fő
Ft/fő/é
j

3.136

2.711

1.864
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Bérlő neve,
megnevezése
Püski-Med BT.
Éttereház LORENA Kft.
Hajdúszoboszló (XXL
Büfé alapterülete)
GMR.2007.Bt.
(inf.üzlet )
Vodafon Kft.

Egység
Ft/hó
Ft/hó

2016.01.01.-től
javasolt nettó
díjak
18.000
5.100

Ft/hó

5.100

Ft/év

626.546 Ft + a
KSH 2015. évi

Magyar Agrár-, és
Élelmiszergazdasági
és Vidékfejlesztési
Kamara (Falugazdászi
Iroda)

Ft/hó

hivatalos
fogyasztói árindex
30.000

Utasítja a képviselő-testület a bérbeadót, hogy 2016. január 1-től a határozat szerinti
bérleti díjakat alkalmazzák a bérleti szerződések megkötésénél.
Határidő:

2016.január 1. és folyamatos

Felelős:

Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi közgazdasági és pénzügyi irodavezető
Tóthné Budaházi Judit igazgató
Boros Lajosné iskolaigazgató

11./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőit megillető
juttatásokról
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Polgármesteri Hivatal közszolgálati
tisztviselőit megillető juttatásokról szóló előterjesztésre, melynek irásos anyaga a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Csendes Ferenc pénzügyi bizottság elnöke, a bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, amely csak a közszolgálati köztisztviselőkre vonatkozik, és
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
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előterjesztést, és átgondolásra javasolja, hogy a felsőfokú iskolai végzettségű
köztisztviselőnek érdemes lenne megemelni a 20 %-ot, de ehhez rendeletet kell
módosítani. A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztésben előterjesztett
határozati javaslatot a képviselő-testületnek.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben foglaltakat az alábbi határozattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Nádudvari Polgármesteri
Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdéseiről
szóló 7/2012. (III.30.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint az

illetménykiegészítést, változatlan összegben a 2016-os költségvetési évben is
biztosítja.
Felkéri a testület a Polgármestert, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetési
rendeletében az előirányzatot ennek a figyelembe vételével dolgoztassa ki.
Határidő:

2016. február 15.

Felelős:

Beke Imre polgármester
Kovács Lászlóné Munkaügyi, Hatósági és Igazgatási Irodavezető

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő
A képviselő-testület a fenti javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 167/2015. (XII.15.)
Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Nádudvari Polgármesteri
Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdéseiről
szóló 7/2012. (III.30.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint az
illetménykiegészítést, változatlan összegben a 2016-os költségvetési évben is
biztosítja.
Felkéri a testület a Polgármestert, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetési
rendeletében az előirányzatot ennek a figyelembe vételével dolgoztassa ki.
Határidő:

2016. február 15.

Felelős:

Beke Imre polgármester
Kovács Lászlóné Munkaügyi, Hatósági és Igazgatási Irodavezető

12./ napirendi pont megtárgyalása :
Tárgy:Előterjesztés a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi
ülésterve elfogadása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester

- 127 Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 2016. évi ülésterve elfogadására, melynek irásos anyaga a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Dr. Danka József ügyrendi bizottság elnöke, elmondta, hogy az oktatási
bizottsággal együtt tárgyalták az üléstervet, és Ludmanné Papp Ilona képviselő
asszony javasolta, hogy a turizmussal kapcsolatban is legyen egy tájékoztató, melyet
mind a két bizottság elfogadott. Össze kellene fogni ezt a területet, kellene egy felelős
személy. Ugy gondolták, hogy március környéki testületi ülésre be lehetne vinni .
Mind a két bizottság ezzel együtt elfogadásra javasolja az előterjesztést a képviselőtestületnek.

Dr. Sós Csaba aljegyző, be lehet venni az üléstervbe, mint a turisztikai koncepció
felülvizsgálata.
Kalmár Erzsébet egészségügyi, ifjusági és szociális bizottság elnöke, a bizottság
megtárgyalta az üléstervet, és javasolja, hogy legyen beszámoló az anya és
csecsemővédelemről, illetve a védőnők munkájáról április 28-ai ülésen. A sportra
vonatkozóan is kérnek beszámolót, hogyan használták fel az önkormányzat által
kapott támogatást, valamennyi sportszervezetre vonatkozóan junius 23-ai ülésre.
Beke Imre polgármester javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a turisztikai
koncepció felülvizsgálatát a március 24-ei testületi ülésre kerüljön be, melyet 7 igen
szavazattal elfogadtak.
Az április 28-ai ülésre anya és csecsemővédelemről és a védőnők munkájáról szóló
tájékoztatót, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott.
A junius 23-ai ülésre javasolja bevinni a sportegyesületek beszámolóját, melyet a
képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott.
Dr. Sós Csaba aljegyző, elmondta, hogy Korcsmáros Sándor képviselővel is
egyeztetett, és kérték, hogy a TVG-Nonprofit Kft-vel kapcsolatos beszámolókat csak a
pénzügyi bizottság véleményezze.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy
módosításokkal együtt a 2016. évi üléstervet az alábbi határozattal fogadják el:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXX. törvény 44.§-a és a Nádudvar Város
Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2013.(V.2.) önkormányzati rendelete 7.§ (1) – (3) bekezdése alapján a 2016. évi
üléstervét a következők szerint fogadja el:
2016. január 14. (csütörtök)
1) A Nádudvar Város Önkormányzata és a Nádudvari Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
- 128 2) A Napfény Óvoda és Bölcsőde nyári zárvatartásának meghatározása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Véleményezi: Oktatási-, Kulturális-, Sport- és Idegenforgalmi Bizottság
3) A Nádudvari Nonprofit Kft. 114/2015.(IX.03.) önkormányzati
határozattal elfogadott intézkedési terv szerinti részletes
feladatellátási, közszolgáltatási szerződéseinek módosítása.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
4) Különfélék

a

2016. január 28. (csütörtök)
1) Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2016. évi
költségvetésének megvitatására. (I. forduló)
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Véleményezik: a Képviselőtestület bizottságai
2) Előterjesztés a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit
Kft. 2016. évi üzleti tervének megvitatására.
Előterjesztő: Ludman Lajos ügyvezető
Véleményezik: pénzügyi bizottság
3) különfélék
2016. február 25. (csütörtök)
1) A Munkaügyi Központ tájékoztatója a munkaerő piac és munkanélküliség
2015. évi helyzetéről Nádudvar várost érintően és a várható központi
intézkedésekről.
Előterjesztő: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Hajdúszoboszlói Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztály vezetője
2) Beszámoló az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Kft.(központi orvosi ügyelet) 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: ügyvezető
3) Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2016. évi
költségvetésének megvitatására.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Véleményezik: a Képviselőtestület bizottságai
4) Az önkormányzat 2016. évi kitüntetéseinek, díjainak odaítélése.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
5) Különfélék
- 129 2016. március 24. (csütörtök)
1) Az önkormányzattól 2015. évben támogatást kapott civil szervezetek pénzügyi
és szakmai beszámolója
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
2) Nádudvar Város Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének meg- vitatása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Városfejlesztési, Környezetvédelmi
Bizottság,
Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság

3) Beszámoló az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2015. évi
tevékenységéről, és a 2016. évi munka-tervének elfogadásáról
Előterjesztő:
Beke Imre polgármester
Felelős:
Tóthné Budaházi Judit igazgató
Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Sport és
Idegenforgalmi Bizottság
4) Beszámoló a nádudvari temető üzemeltetés (temetkezési közszolgáltatás)
2015. évi tapasztalatairól
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Felelős: Ludman Lajos ügyvezető
5) A KLIK Hajdúszoboszlói Tankerületének tájékoztatója a Kövy Sándor
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola , mint önkormányzati vagyon 2015. évi
vagyonkezeléséről
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Felelős: Szandai Kázmér hajdúszoboszlói tankerületi igazgató
6) A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum tájékoztatója a Nádudvari Népi
Kézműves Szakiskola és Kollégium mint önkormányzati vagyon 2015. évi
vagyonkezeléséről
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Felelős: Pelyhéné Bartha Irén főigazgató
7) Beszámoló a Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás 2015. évi
munkájáról
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
8) Turisztikai koncepció felülvizsgálata
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság
9) Különfélék
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1) Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzéséről
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Városfejlesztési, Környezetvédelmi
Bizottság
2) A Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. 2015. évi
számviteli törvény szerinti beszámolójának megvitatása és döntés a mérleg
szerinti adózott eredmény felhasználásáról.
Előterjesztő: Ludman Lajos ügyvezető

Véleményezi: Pénzügyi, Városfejlesztési, Környezetvédelmi
Bizottság
3) Tájékoztató az anya- és csecsemőgondozásról és a védőnők
munkájáról.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Véleményezi: Egészségügyi, Ifjusági és Szociális bizottság
4) Különfélék
2016. május 26. (csütörtök)
1) Előterjesztés a Nádudvar Városi Önkormányzat és intézményei 2015.
évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök f
elhasználásáról és a 2015. évi pénzügyi ellenőrzések végrehajtásáról.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Véleményezik: a Képviselőtestület bizottságai
2) Előterjesztés az önkormányzat és intézményei beszámoló
könyvvizsgálói jelentésének elfogadására.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság
3) Tájékoztató Nádudvar Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és a további feladatokról.
Előterjesztő: a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság
kapitányságvezetője
4) Tájékoztató a Nádudvari Polgárőr Közhasznú Egyesület 2015. évi
munkájáról
Előterjesztő: Barta Imre elnök
5) Beszámoló a Mezőőrség 2015. évi munkájáról
Előterjesztő: Szőnyi Zsolt mezőőrség vezetője
6) Beszámoló a 2015. évi gyermekvédelmi munkáról.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
7) Különfélék
- 131 2016. június 23. (csütörtök)
1) Beszámoló a Napfény Óvoda és Bölcsőde 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
2) Tájékoztató a Nádudvari Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Vincze András jegyző
Véleményezi: Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság
3) A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. beszámolója a nádudvari viziközmű
hálózat 2015. évi üzemeltetéséről

Előterjesztő: Hajdú Gábor vezérigazgató
4) Tájékoztató a helyi sportszervezetek munkájáról, illetve az
önkormányzattól kapott támogatásról
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság,
Oktatási , Kulturális, Sport és Idegenforgalmi bizottság
5) Különfélék
2016. szeptember 29. (csütörtök)
1) Jelentés a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
feladatellátásának 2015. I. féléves helyzetéről
Előterjesztő: Ludman Lajos ügyvezető
Véleményezi: Pénzügyi, Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság
2)Döntés a Bursa Hungarica Ösztöndíj program 2016-2017. évi fordulójához való
csatlakozásról
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi
Bizottság
3) Jegyzői beszámoló a 2015. évi adóztatásról
Előterjesztő: Vincze András jegyző
4) Különfélék
2016. október 27. (csütörtök)
1) Közmeghallgatás
2) A Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
tájékoztatója a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2015. évi
tapasztalatairól
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság
3)Különfélék
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1) Tájékozató a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási
Nonprofit Kft. 2015. III. negyedéves feladatellátásáról, a várható
2016. évi üzleti eredményéről.
Előterjesztő: Ludman Lajos ügyvezető
Véleményezi: Pénzügyi, Városfejlesztési, Környezetvédelmi
Bizottság
2) Beszámoló a tűzoltóság 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Püspökladányi Hivatásos Tűzoltóság vezetője Karacs
Károly tű. százados

3) A Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzetének
meghatározásához vélemény kialakítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi
Bizottság
4) Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének
jóváhagyására
Előterjesztő: Kovács Lászlóné irodavezető
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
5) Különfélék
2016. december 15. (csütörtök)
1) Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetése átmeneti
rendelkezéseinek megalkotására,
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Véleményezik: a képviselőtestület bizottságai
2) Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi munkatervének elfogadására
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Véleményezik. a képviselőtestület bizottságai
3) Előterjesztés a köznevelési és szociális intézményekben 2017. évben
alkalmazandó nyersanyagnormák és intézeti térítési díjak elfogadására
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
4) Előterjesztés a nádudvari temetőről és a temetkezések rendjéről szóló
önkormányzati rendelet által 2017. évre meghatározott sírhely díjak
elfogadására
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
5) Különfélék

- 133 Felkéri a polgármestert, hogy az ülések összehívásáról, a napirendi
pontok megtárgyalásáról, az üléstervben foglaltak végrehajtásától
gondoskodni szíveskedjen.
Határidő:
Felelős:

folyamatos és 2016. december 31.
Beke Imre polgármester

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő

A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 168/2015. (XII.15.)
Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXX. törvény 44.§-a és a Nádudvar Város
Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2013.(V.2.) önkormányzati rendelete 7.§ (1) – (3) bekezdése alapján a 2016. évi
üléstervét a következők szerint fogadja el:
2016. január 14. (csütörtök)
1.) A Nádudvar Város Önkormányzata és a Nádudvari Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
2.)A Napfény Óvoda és Bölcsőde nyári zárvatartásának meghatározása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Véleményezi: Oktatási-, Kulturális-, Sport- és Idegenforgalmi Bizottság
3.)A Nádudvari Nonprofit Kft. 114/2015.(IX.03.) önkormányzati
határozattal elfogadott intézkedési terv szerinti részletes
feladatellátási, közszolgáltatási szerződéseinek módosítása.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
4.)Különfélék
2016. január 28. (csütörtök)
1.)Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2016. évi
költségvetésének megvitatására. (I. forduló)
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Véleményezik: a Képviselőtestület bizottságai
2.)Előterjesztés a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit
Kft. 2016. évi üzleti tervének megvitatására.
Előterjesztő: Ludman Lajos ügyvezető
Véleményezik: pénzügyi bizottság
3) különfélék
2016. február 25. (csütörtök)
1) A Munkaügyi Központ tájékoztatója a munkaerő piac és munkanélküliség
2015. évi helyzetéről Nádudvar várost érintően és a várható központi
intézkedésekről.

Előterjesztő: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Hajdúszoboszlói Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztály vezetője
2) Beszámoló az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Kft.(központi orvosi ügyelet) 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: ügyvezető
3) Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2016. évi
költségvetésének megvitatására.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Véleményezik: a Képviselőtestület bizottságai
4) Az önkormányzat 2016. évi kitüntetéseinek, díjainak odaítélése.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
5) Különfélék
2016. március 24. (csütörtök)
1) Az önkormányzattól 2015. évben támogatást kapott civil szervezetek pénzügyi
és szakmai beszámolója
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
2) Nádudvar Város Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének meg- vitatása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Városfejlesztési, Környezetvédelmi
Bizottság,
Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság
3.)Beszámoló az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2015. évi
tevékenységéről, és a 2016. évi munka-tervének elfogadásáról
Előterjesztő:
Beke Imre polgármester
Felelős:
Tóthné Budaházi Judit igazgató
Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Sport és
Idegenforgalmi Bizottság

- 135 4.)Beszámoló a nádudvari temető üzemeltetés (temetkezési közszolgáltatás) 2015.
évi tapasztalatairól
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Felelős: Ludman Lajos ügyvezető
5.)A KLIK Hajdúszoboszlói Tankerületének tájékoztatója a Kövy Sándor Általános
és Alapfokú Művészeti Iskola , mint önkormányzati vagyon 2015. évi
vagyonkezeléséről
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Felelős: Szandai Kázmér hajdúszoboszlói tankerületi igazgató

6.)A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum tájékoztatója a Nádudvari Népi
Kézműves Szakiskola és Kollégium mint önkormányzati vagyon 2015. évi
vagyonkezeléséről
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Felelős: Pelyhéné Bartha Irén főigazgató
7.)Beszámoló a Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás 2015. évi
munkájáról
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
8) Turisztikai koncepció felülvizsgálata
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság
9) Különfélék
2016. április 28. (csütörtök)
5) Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzéséről
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Városfejlesztési, Környezetvédelmi
Bizottság
6) A Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. 2015. évi
számviteli törvény szerinti beszámolójának megvitatása és döntés a mérleg
szerinti adózott eredmény felhasználásáról.
Előterjesztő: Ludman Lajos ügyvezető
Véleményezi: Pénzügyi, Városfejlesztési, Környezetvédelmi
Bizottság
3) Tájékoztató az anya- és csecsemőgondozásról és a védőnők
munkájáról.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Véleményezi: Egészségügyi, Ifjusági és Szociális bizottság
4) Különfélék
- 136 2016. május 26. (csütörtök)
1.)Előterjesztés a Nádudvar Városi Önkormányzat és intézményei 2015.
évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök f
elhasználásáról és a 2015. évi pénzügyi ellenőrzések végrehajtásáról.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Véleményezik: a Képviselőtestület bizottságai
2) Előterjesztés az önkormányzat és intézményei beszámoló
könyvvizsgálói jelentésének elfogadására.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester

Véleményezi: Pénzügyi, Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság
3.)Tájékoztató Nádudvar Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és a további feladatokról.
Előterjesztő: a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság
kapitányságvezetője
4.)Tájékoztató a Nádudvari Polgárőr Közhasznú Egyesület 2015. évi
munkájáról
Előterjesztő: Barta Imre elnök
5) Beszámoló a Mezőőrség 2015. évi munkájáról
Előterjesztő: Szőnyi Zsolt mezőőrség vezetője
6) Beszámoló a 2015. évi gyermekvédelmi munkáról.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
7) Különfélék
2016. június 23. (csütörtök)
1) Beszámoló a Napfény Óvoda és Bölcsőde 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
2.)Tájékoztató a Nádudvari Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Vincze András jegyző
Véleményezi: Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság
3.)A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. beszámolója a nádudvari viziközmű
hálózat 2015. évi üzemeltetéséről
Előterjesztő: Hajdú Gábor vezérigazgató
4.)Tájékoztató a helyi sportszervezetek munkájáról, illetve az
önkormányzattól kapott támogatásról
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság,
Oktatási , Kulturális, Sport és Idegenforgalmi bizottság
5) Különfélék
- 137 2016. szeptember 29. (csütörtök)
1) Jelentés a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
feladatellátásának 2015. I. féléves helyzetéről
Előterjesztő: Ludman Lajos ügyvezető
Véleményezi: Pénzügyi, Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság
2)Döntés a Bursa Hungarica Ösztöndíj program 2016-2017. évi fordulójához való
csatlakozásról
Előterjesztő: Beke Imre polgármester

Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi
Bizottság
3) Jegyzői beszámoló a 2015. évi adóztatásról
Előterjesztő: Vincze András jegyző
4) Különfélék
2016. október 27. (csütörtök)
1.)Közmeghallgatás
2.)A Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
tájékoztatója a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2015. évi tapasztalatairól
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság
3)Különfélék
2016. november 24. (csütörtök)
1.)Tájékozató a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási
Nonprofit Kft. 2015. III. negyedéves feladatellátásáról, a várható
2016. évi üzleti eredményéről.
Előterjesztő: Ludman Lajos ügyvezető
Véleményezi: Pénzügyi, Városfejlesztési, Környezetvédelmi
Bizottság
2) Beszámoló a tűzoltóság 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Püspökladányi Hivatásos Tűzoltóság vezetője Karacs
Károly tű. százados
3.)A Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzetének
meghatározásához vélemény kialakítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi
Bizottság

- 138 4.)Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének
jóváhagyására
Előterjesztő: Kovács Lászlóné irodavezető
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
5) Különfélék
2016. december 15. (csütörtök)

1.)Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetése átmeneti
rendelkezéseinek megalkotására,
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Véleményezik: a képviselőtestület bizottságai
2.)Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi munkatervének elfogadására
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Véleményezik. a képviselőtestület bizottságai
3.)Előterjesztés a köznevelési és szociális intézményekben 2017. évben
alkalmazandó nyersanyagnormák és intézeti térítési díjak elfogadására
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
4.)Előterjesztés a nádudvari temetőről és a temetkezések rendjéről szóló
önkormányzati rendelet által 2017. évre meghatározott sírhely díjak elfogadására
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
5) Különfélék

Felkéri a polgármestert, hogy az ülések összehívásáról, a napirendi
pontok megtárgyalásáról, az üléstervben foglaltak végrehajtásától
gondoskodni szíveskedjen.
Határidő:
Felelős:

folyamatos és 2016. december 31.
Beke Imre polgármester

13./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Helyi Esélyegyenlőségi Program
felülvizsgálatára, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

- 139 Czibere Lajos képviselő, elmondta, hogy Őz Lajos református lelkészt , mint
szakértőt kérdezte meg a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatával
kapcsolatban, aki nagyon sérelmezte, hogy nem szerepel a programban a helyi
Református Egyház szervezései, és a partnerség sem. Sok észrevételt tett, melyet két
oldalas irásos anyagban adta át neki, melyben felsorolta az egyház tevékenységeit,
amit szerinte ebbe a programba bele kellett volna irni.
Dr. Sós Csaba aljegyző, a program felülvizsgálatáról egyeztetett a szakértőkkel és
Fazekas Csabával is, és az ő véleményük szerint ez a program alkalmas a kívánt

joghatás elérésére. Nincs akadálya évente több alkalommal való módosításának sem.
Jövőre csak olyan pályázatokkal tud indulni az önkormányzat, amibe szerepel a
helyi esélyegyenlőségi program. Jövőre ujra át kell dolgozni, és akkor bele lehet tenni.
A mostani önkormányzati pályázathoz ez igy jó.
Boros Lajosné alpolgármester, sajnálja, hogy nincs itt Erdőhátiné a szakértő, aki
elmondaná, hogy a pályázatok benyújtásának egyik feltétele, hogy az
önkormányzatoknak helyi esélyegyenlőségi programot kell meghatározni, és
projektelemeket kell beletenni, hogy 2020-ig milyen pályázatokon kiván részt venni.
Sok számadat szerepel ebben a programban. Czibere Lajos képviselő-társának , hogy
ha az egyháznak szerepelnie kellene most ebben a programban, akkor biztos benne
lenne. Négy évvel ezelőtt az általános iskola is szerepelt a programban. De most nem
önkormányzati fenntartású, hanem a KLIK a fenntartó. Egyébként módosítható a
program, ha szükséges
AHEP Fóruma 2015. december 14-én alakult meg, melynek elnöke ő, mint
alpolgármester. Az öt esélyegyenlőségi csoporthoz megválasztották a
munkacsoportok vezetőit, három tagu lesz, még a tagokat meg kell határozni.
Intézményvezetők a tagjai , és egy önkormányzati szakértő dr. Sós Csaba aljegyző
személyében, aki kapcsolattartó is egyben. A HEP a nádudvaron élő emberekről
szól.
A munkacsoportok a következőek:
A Romák/mélyszegénységben élők esélyegyenlőségével foglalkozó munkacsoport
vezetője, Sándorné Nagy Bernadett hivatali dolgozó,
a Nők esélyegyenlőségével foglalkozó munkacsoport vezetője, Mészárosné Sárközi
Erika,
a Gyerekek esélyegyenlőségével foglalkozó munkacsoport vezetője , Erdős Lászlóné,
a Fogyatékkal élők esélyegyenlőségével foglalkozó munkacsoport vezetője , Apagyi
Györgyné
az Idősek esélyegyenlőségével foglalkozó munkacsoport vezetője, Kalmár Erzsébet
Beke Imre polgármester, a HEP fórum vezetőjének Boros Lajosné alpolgármester
asszonyt kérték tel.
Kalmár Erzsébet képviselő, ha nincs akadálya annak, hogy módosítsák a
programot, akkor javasolja, hogy a szakiskolát vegyék bele..
Azt meg kell nézni, hogy az egyház belefér –e.

- 140 Beke Imre polgármester, 2015. év végéig el kell fogadni a Helyi Esélyegyenlőségi
Programot. Nincs akadálya, hogy a későbbiekben módosításra kerüljön, de most ezt
kell véleményezni, elfogadni. Szakértő készítette el . Kérte , hogy az Őz Lajos által
összeállított anyagot juttassák el. A szakiskola nem önkormányzati fenntartású,
ugyan az vonatkozik rá, mint az általános iskolára.
Czibere Lajos képviselő, Őz Lajos kifogásolta azt, hogy a református egyház által
végzett munka nincs benne, pedig közel 4.5 millió forintot tesz ki az értéke.

Csendes Ferenc képviselő, a Nádudvari Református Egyház minden alkalommal
akadályozta az önkormányzat általi fejlesztéseket.
A közösen indult belvárosának funkcióbővítő fejlesztése projekt kapcsán a
Nádudvari Református Egyházközség, mint konzorciumi partner , a támogatási
szerződés megkötéséhez szükséges rá vonatkozó adatlapokat, illetve konzorciumi
megállapodást nem írta alá, a közreműködő szervezet megkeresése ellenére nem
csatolta határidőre azokat, vagy említhetné közös telekhatárra épített kerítésvitát is,
ami most zajlott. Minden lehetséges eszközzel akadályozta a munkát. Ő ugy
gondolja, hogy ilyen hozzáállással nincs mit reklamálnia.
Korcsmáros Sándor képviselő, a helyi esélyegyenlőségi program 58. oldalán a
kegyeleti szolgáltatás színvonalának javításánál szerepel az önkormányzat és a
lelkészi szolgáltatás , mint szolgáltatásban érintett felek, tehát benne van. Egyébként
nincs akadálya a módosításnak, hogy bekerüljön.
Beke Imre polgármester, most ezt a Helyi Esélyegyenlőségi Programot igy kell
elfogadni.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az alábbi határozati javaslattal
fogadják el:
1./ Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról
és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4)
bekezdése alapján Nádudvar Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi
Programját áttekintette és a 109/2015. (VIII.5.) Ök. sz. határozatával annak
felülvizsgálatát rendelte el.
A Képviselő-testület a felülvizsgálat változásait egységes szerkezetben elfogadja.
Nádudvar Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felkéri Beke Imre polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt
döntés végrehajtása érdekében Nádudvar Város Önkormányzat nevében Nádudvar
Város
Önkormányzatának
Helyi
Esélyegyenlőségi
Programja
1.
számú
felülvizsgálatáról szóló dokumentumot írja alá.
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről írásban értesítse a
Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedéseinek végrehajtásában résztvevő és
közreműködő partnereket.

- 141 4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-3./ pontban foglalt
döntés végrehajtása érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2015. december 22.
Beke Imre polgármester

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő

A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 169/2015. (XII.15.)
Önkormányzati számú határozata:
1./ Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról
és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4)
bekezdése alapján Nádudvar Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi
Programját áttekintette és a 109/2015. (VIII.5.) Ök. sz. határozatával annak
felülvizsgálatát rendelte el.
A Képviselő-testület a felülvizsgálat változásait egységes szerkezetben elfogadja.
Nádudvar Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felkéri Beke Imre polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt
döntés végrehajtása érdekében Nádudvar Város Önkormányzat nevében Nádudvar
Város
Önkormányzatának
Helyi
Esélyegyenlőségi
Programja
1.
számú
felülvizsgálatáról szóló dokumentumot írja alá.
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről írásban értesítse a
Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedéseinek végrehajtásában résztvevő és
közreműködő partnereket.
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-3./ pontban foglalt
döntés végrehajtása érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2015. december 22.
Beke Imre polgármester

13./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Tárgy: Az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár és a Napfény
Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester

- 142 Beke Imre polgármester, előterjesztést tett az Ady Endre Művelődési Központ és
Városi Könyvtár és a Napfény Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására,
melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Elmondta, hogy az előterjesztéshez négy határozati javaslat van, és javasolta, hogy
egyenként fogadják el.
I.sz. határozati javaslat:

Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az I.sz.
határozatban foglaltakat , mely Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár
alapító okiratának módosítására vonatkozik, az alábbi határozattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ady Endre Művelődési
Központ és Városi Könyvtár 149/2014. (XII.18.) önkormányzati számú határozattal
elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Okirat száma: 915-7/2015.
Módosító okirat
Az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár Nádudvar Város
Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. december 18. napján kiadott
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a
alapján – a …./2015 (XII.15.) önkormányzati számú határozatra figyelemmel
–a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat „Intézmény adószáma” pontja elhagyásra kerül.
2. Az új számozás szerinti alapító okirat a következő 2.1. ponttal egészül
ki:
„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma:

2005.01.01.”

3. Az alapító okirat „Közfeladata” pontja helyébe – ami a módosított

alapító okiratban a 4.1. pont alatt szerepel – a következő rendelkezés
lép:
„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A
nyilvános
könyvtári
ellátás,
valamint a helyi közművelődési feladatok biztosítása. Ellátja a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvényben és más vonatkozó egyéb jogszabályokban
meghatározott feladatokat.”

4. Az alapító okirat „Szakmai alaptevékenysége” pontja helyébe – ami a

módosított alapító okiratban a 4.3. pont alatt szerepel – a következő
rendelkezés lép:
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Ellátja a jogszabály vagy a
fenntartó rendelkezése alapján végzett könyvári szakmai és igazgatási jellegű
feladatokkal összefüggő feladatokat, valamint a rendelkezésre bocsátással,
könyvtári tájékoztatással, könyvtárközi és egyéb tevékenységekkel összefüggő
feladatokat. A feltáró munka során a könyvtár állományába kerülő
dokumentumokról az őket jellemző formai és tartalmi jegyek alapján történő
- 143 leírások, ezekből hagyományos és számítógépes katalógusok készítésével, a
könyvtári állomány megőrzésével és védelmével összefüggő feladatokat lát el. A
közművelődés kereteiben segíti a helyi társadalom kapcsolatrendszerének,
közösségi életének színvonalának növelését, a település művészeti értékeinek,
hagyományainak, népművészetének megismertetését, az ünnepek kultúrájának
gondozását;
életminőséget javító
tanulási
lehetőségeket,
művelődési
közösségeket biztosít; az információs és kommunikációs technológiákhoz való
hozzáférés lehetősége adott. Olyan oktatással és képzéssel összefüggő
feladatokat lát el, amelyek nem adnak hivatalosan elismert oklevelet. Ellátja a

folyóirat, időszaki kiadvány, napilap, címtár, plakát, formanyomtatvány,
reklámanyag, statisztikák papíralapú vagy on-line kiadásával összefüggő
feladatokat.”

5. Az alapító okirat „Szakmai alaptevékenység(ek) kormányzati funkció
9
10

szerinti megjelölése” pontja – ami a módosított alapító okiratban a
4.4. pont alatt szerepel - a következő sorral egészül ki:
082043
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
083030
Egyéb kiadói tevékenység

6.

Az alapító okirat „Illetékessége, működési köre” pontja helyébe –
ami a a módosított alapító okiratban a 4.5. pont alatt szerepel következő rendelkezés lép:
„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Nádudvar város
közigazgatási területe.”

7.

Az alapító okirat „Vezetőjének megbízási rendje” pontja helyébe
– ami a módosított alapító okiratban az 5.1. pont alatt szerepel – a
következő rendelkezés lép:
„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Nyilvános
pályázat
alapján Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozott időre
- 5 évre – bízza meg a vezetői feladatok ellátásával. A munkáltatói jogkört a
polgármester gyakorolja.”
8. Az alapító okirat „Vállalkozási tevékenység”, „Típusa”,
„Feladatellátást szolgáló vagyon” és „A vagyon feletti rendelkezés
joga” pontja elhagyásra kerül.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Kelt.: Nádudvar, 2015. december 15.
P.H.
Beke Imre sk.
polgármester

- 144 A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosító okiratot a MÁK Hajdú-Bihar
Megyei Igazgatósága részére a jogszabályban előírt határidőn belül továbbítsa.
Utasítja a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a módosító okiratban foglaltak
maradéktalanul érvényesüljenek.
A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az intézmény SZMSZ-ét az
alapító okiratban foglaltaknak megfelelően dolgozza át.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Beke Imre polgármester
Vincze András jegyző
Tóthné Budaházi Judit intézményvezető

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 170/2015. (XII.15.)
önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ady Endre Művelődési
Központ és Városi Könyvtár 149/2014. (XII.18.) önkormányzati számú határozattal
elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Okirat száma: 915-7/2015.
Módosító okirat
Az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár Nádudvar Város
Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. december 18. napján kiadott
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a
alapján – a 170/2015 (XII.15.) önkormányzati számú határozatra
figyelemmel –a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat „Intézmény adószáma” pontja elhagyásra kerül.
2. Az új számozás szerinti alapító okirat a következő 2.1. ponttal egészül
ki:
„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma:
2005.01.01.”

3. Az alapító okirat „Közfeladata” pontja helyébe – ami a módosított

alapító okiratban a 4.1. pont alatt szerepel – a következő rendelkezés
lép:

- 145 „4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A
nyilvános
könyvtári
ellátás,
valamint a helyi közművelődési feladatok biztosítása. Ellátja a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvényben és más vonatkozó egyéb jogszabályokban
meghatározott feladatokat.”

4. Az alapító okirat „Szakmai alaptevékenysége” pontja helyébe – ami a

módosított alapító okiratban a 4.3. pont alatt szerepel – a következő
rendelkezés lép:
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Ellátja a jogszabály vagy a
fenntartó rendelkezése alapján végzett könyvári szakmai és igazgatási jellegű
feladatokkal összefüggő feladatokat, valamint a rendelkezésre bocsátással,
könyvtári tájékoztatással, könyvtárközi és egyéb tevékenységekkel összefüggő
feladatokat. A feltáró munka során a könyvtár állományába kerülő
dokumentumokról az őket jellemző formai és tartalmi jegyek alapján történő
leírások, ezekből hagyományos és számítógépes katalógusok készítésével, a
könyvtári állomány megőrzésével és védelmével összefüggő feladatokat lát el. A
közművelődés kereteiben segíti a helyi társadalom kapcsolatrendszerének,
közösségi életének színvonalának növelését, a település művészeti értékeinek,
hagyományainak, népművészetének megismertetését, az ünnepek kultúrájának
gondozását;
életminőséget javító
tanulási
lehetőségeket,
művelődési
közösségeket biztosít; az információs és kommunikációs technológiákhoz való
hozzáférés lehetősége adott. Olyan oktatással és képzéssel összefüggő
feladatokat lát el, amelyek nem adnak hivatalosan elismert oklevelet. Ellátja a
folyóirat, időszaki kiadvány, napilap, címtár, plakát, formanyomtatvány,
reklámanyag, statisztikák papíralapú vagy on-line kiadásával összefüggő
feladatokat.”

5. Az alapító okirat „Szakmai alaptevékenység(ek) kormányzati funkció
9
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szerinti megjelölése” pontja – ami a módosított alapító okiratban a
4.4. pont alatt szerepel - a következő sorral egészül ki:
082043
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
083030
Egyéb kiadói tevékenység

6.

Az alapító okirat „Illetékessége, működési köre” pontja helyébe –
ami a a módosított alapító okiratban a 4.5. pont alatt szerepel következő rendelkezés lép:
„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Nádudvar város
közigazgatási területe.”

7.

Az alapító okirat „Vezetőjének megbízási rendje” pontja helyébe
– ami a módosított alapító okiratban az 5.1. pont alatt szerepel – a
következő rendelkezés lép:
„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Nyilvános
pályázat
alapján Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozott időre
- 5 évre – bízza meg a vezetői feladatok ellátásával. A munkáltatói jogkört a
polgármester gyakorolja.”
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„Feladatellátást szolgáló vagyon” és „A vagyon feletti rendelkezés
joga” pontja elhagyásra kerül.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Kelt.: Nádudvar, 2015. december 15.
P.H.
Beke Imre sk.
polgármester
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosító okiratot a MÁK Hajdú-Bihar
Megyei Igazgatósága részére a jogszabályban előírt határidőn belül továbbítsa.
Utasítja a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a módosító okiratban foglaltak
maradéktalanul érvényesüljenek.
A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az intézmény SZMSZ-ét az
alapító okiratban foglaltaknak megfelelően dolgozza át.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Beke Imre polgármester
Vincze András jegyző
Tóthné Budaházi Judit intézményvezető

II.sz. határozati javaslat:
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a II.sz.
határozati javaslatban foglaltakat, mely az ÁMK alapitó okirat egységes szerkezetét
tartalmazza az alábbi határozattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ady Endre Művelődési
Központ és Városi Könyvtár alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:
Okirat száma: 915-8/2015.
Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Ady
Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár alapító okiratát a következők
szerint adom ki:
1.
A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 4181 Nádudvar, Ady tér 10. sz.
2.
A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma:

2005.01.01.
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A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése:
Nádudvar Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 4181 Nádudvar, Fő út 119. sz.
2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése
székhelye
Ady Endre Általános Művelődési
4181 Nádudvar, Ady tér 10. sz.
1
Központ
3.
A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése:
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 4181 Nádudvar, Fő út 119. sz.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése:
Nádudvar Város Önkormányzat
3.2.2. székhelye: 4181 Nádudvar, Fő út 119. sz.
4.
A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A nyilvános könyvtári ellátás, valamint a
helyi közművelődési feladatok biztosítása. Ellátja a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvényben és más vonatkozó egyéb jogszabályokban meghatározott
feladatokat.
2.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati
besorolása:
szakágazat
szakágazat megnevezése
száma
1 910110
Közművelődési intézmények tevékenysége
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Ellátja a jogszabály vagy a fenntartó
rendelkezése alapján végzett könyvári szakmai és igazgatási jellegű
feladatokkal összefüggő feladatokat, valamint a rendelkezésre bocsátással,
könyvtári tájékoztatással, könyvtárközi és egyéb tevékenységekkel összefüggő
feladatokat. A feltáró munka során a könyvtár állományába kerülő
dokumentumokról az őket jellemző formai és tartalmi jegyek alapján történő
leírások, ezekből hagyományos és számítógépes katalógusok készítésével, a
könyvtári állomány megőrzésével és védelmével összefüggő feladatokat lát el. A
közművelődés kereteiben segíti a helyi társadalom kapcsolatrendszerének,
közösségi életének színvonalának növelését, a település művészeti értékeinek,
hagyományainak,
népművészetének
megismertetését,
az
ünnepek
kultúrájának gondozását; életminőséget javító tanulási lehetőségeket,
művelődési közösségeket biztosít; az információs és kommunikációs
technológiákhoz való hozzáférés lehetősége adott. Olyan oktatással és
képzéssel összefüggő feladatokat lát el, amelyek nem adnak hivatalosan
elismert oklevelet. Ellátja a folyóirat, időszaki kiadvány, napilap, címtár,
plakát, formanyomtatvány, reklámanyag, statisztikák papíralapú vagy on-line
kiadásával összefüggő feladatokat.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
kormányzati
kormányzati funkció megnevezése
4.2.

funkciószám
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3

082042
082044
082091
082092

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári szolgáltatások
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek
4
gondozása
082093
Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr
5
művészetek
6 082094
Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
7 086090
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
8 095020
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
9 082043
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
10 083030
Egyéb kiadói tevékenység
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Nádudvar
város
közigazgatási területe.
5.
A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Nyilvános
pályázat
alapján Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozott
időre - 5 évre – bízza meg a vezetői feladatok ellátásával. A munkáltatói jogkört
a polgármester gyakorolja.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
Közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
1
XXXIII. törvény
6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. december 18. napján kelt
alapító okiratot visszavonom.
Kelt.: Nádudvar, 2015. december 15.
P.H.
_____________________________________
Beke Imre
polgármester
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 171/2015. (XII.15.)
önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ady Endre Művelődési
Központ és Városi Könyvtár alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:
Okirat száma: 915-8/2015.
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módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Ady
Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár alapító okiratát a következők
szerint adom ki:
1.
A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 4181 Nádudvar, Ady tér 10. sz.
2.
A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma:
2005.01.01.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése:
Nádudvar Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 4181 Nádudvar, Fő út 119. sz.
2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése
székhelye
Ady Endre Általános Művelődési
4182 Nádudvar, Ady tér 10. sz.
1
Központ
3.
A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése:
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 4181 Nádudvar, Fő út 119. sz.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése:
Nádudvar Város Önkormányzat
3.2.2. székhelye: 4181 Nádudvar, Fő út 119. sz.
4.
A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A nyilvános könyvtári ellátás, valamint a
helyi közművelődési feladatok biztosítása. Ellátja a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvényben és más vonatkozó egyéb jogszabályokban meghatározott
feladatokat.
A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati
besorolása:
szakágazat
szakágazat megnevezése
száma
1 910110
Közművelődési intézmények tevékenysége
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Ellátja a jogszabály vagy a fenntartó
rendelkezése alapján végzett könyvári szakmai és igazgatási jellegű
feladatokkal összefüggő feladatokat, valamint a rendelkezésre bocsátással,
könyvtári tájékoztatással, könyvtárközi és egyéb tevékenységekkel összefüggő
feladatokat. A feltáró munka során a könyvtár állományába kerülő
dokumentumokról az őket jellemző formai és tartalmi jegyek alapján történő
leírások, ezekből hagyományos és számítógépes katalógusok készítésével, a
könyvtári állomány megőrzésével és védelmével összefüggő feladatokat lát el.
4.2.
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közösségi életének színvonalának növelését, a település művészeti értékeinek,
hagyományainak, népművészetének megismertetését, az ünnepek kultúrájának
gondozását; életminőséget javító tanulási lehetőségeket, művelődési közösségeket
biztosít; az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés
lehetősége adott. Olyan oktatással és képzéssel összefüggő feladatokat lát el,
amelyek nem adnak hivatalosan elismert oklevelet. Ellátja a folyóirat, időszaki
kiadvány, napilap, címtár, plakát, formanyomtatvány, reklámanyag, statisztikák
papíralapú vagy on-line kiadásával összefüggő feladatokat.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
kormányzati
kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
1 082042
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
2 082044
Könyvtári szolgáltatások
3 082091
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek
4
gondozása
082093
Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr
5
művészetek
6 082094
Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
7 086090
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
8 095020
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
9 082043
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
10 083030
Egyéb kiadói tevékenység
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Nádudvar
város
közigazgatási területe.
5.
A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Nyilvános
pályázat
alapján Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozott
időre - 5 évre – bízza meg a vezetői feladatok ellátásával. A munkáltatói jogkört
a polgármester gyakorolja.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
Közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
1
XXXIII. törvény
6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. december 18. napján kelt
alapító okiratot visszavonom.
Kelt.: Nádudvar, 2015. december 15.
P.H.
_____________________________________
Beke Imre
polgármester

- 160 A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az egységes szerkezetű elfogadott alapító
okiratot a MÁK Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága részére a jogszabályban előírt
határidőn belül továbbítsa.
Utasítja a Képviselő-testület a polgármestert, hogy az alapító okiratban foglaltak
maradéktalanul érvényesüljenek.
A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az intézmény SZMSZ-ét az
alapító okiratban foglaltaknak megfelelően dolgozza át.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Beke Imre polgármester
Vincze András jegyző
Tóthné Budaházi Judit intézményvezető
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Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testületnek, hogy a III.sz.
határozati javaslatban foglaltakat, mely az óvoda alapító okiratának módosítását
tartalmazza , az alábbi határozattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda és Bölcsőde
52/2015. (IV.30.) önkormányzati számú határozattal elfogadott alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
Okirat száma: 915-9/2015.
Módosító okirat
A Napfény Óvoda és Bölcsőde Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestülete által 2015. április 30. napján kiadott, 915-6/2015. számú alapító
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése
alapján – a …/2015 (XII.15.) önkormányzati számú határozatra figyelemmel –a
következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.3.A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Óvodai nevelés: Ellátja a 3 éves kortól a tankötelezettség teljesítéséig a
gyermekek óvodai nevelését, az iskolai előkészítést, és az óvodai
étkeztetést.
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése: sajátos nevelési
igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek,
tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján
mozgásszervi,
érzékszervi
(látási,
hallási),
értelmi
vagy
beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés
fejlődési
zavarral
(súlyos
tanulási,
figyelemvagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd.
Gyermekek napközbeni ellátása :A Bölcsődei nevelés-gondozás
feladata a családban nevelkedő kisgyermekek napközbeni ellátása,
testi- és pszichés szükségleteinek kielégítése, az optimális fejlődés
elősegítése.”

2. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Nyilvános
pályázat alapján Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
határozott időre – 5 évre – bízza meg a vezetői feladatok ellátásával. A
munkáltatói
jogokat
a
polgármester
gyakorolja.”
3. Az alapító okirat 6.2.2. pontja helyébe – ami a módosított
formanyomtatványban a 6.1.2. pont alatt szerepel –a következő
rendelkezés lép:
„6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:
2011. évi CXC. törvény szerinti óvodai nevelés és a többi gyermekkel
együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.”
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formanyomtatványban a 6.1.3. pont alatt szerepel – a következő
rendelkezés lép:
„6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Gazdálkodási feladatait
a Nádudvari Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és Pénzügyi Irodája látja el.
Székhelye: 4181 Nádudvar, Fő út 119. sz.”
5. Az alapító okirat 6.5 pontjából „ A feladatellátást szolgáló
ingatlanvagyon, ingatlan hasznos alapterülete (m2)” elhagyásra kerül.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától
kell alkalmazni.
Kelt: Nádudvar, 2015. december 15.
P.H.
_____________________________________
Beke Imre
polgármester
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosító okiratot a MÁK Hajdú-Bihar
Megyei Igazgatósága részére a jogszabályban előírt határidőn belül továbbítsa.
Utasítja a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a módosító okiratban foglaltak
maradéktalanul érvényesüljenek.
A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az intézmény SZMSZ-ét az
alapító okiratban foglaltaknak megfelelően dolgozza át.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Beke Imre polgármester
Vincze András jegyző
Mészárosné Sárközi Erika intézményvezető

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 172/2015. (XII.15.)
önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda és Bölcsőde
52/2015. (IV.30.) önkormányzati számú határozattal elfogadott alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
Okirat száma: 915-9/2015.

Módosító okirat
A Napfény Óvoda és Bölcsőde Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestülete által 2015. április 30. napján kiadott, 915-6/2015. számú alapító
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése
alapján – a 172/2015 (XII.15.) önkormányzati számú határozatra figyelemmel
–a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.3.A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Óvodai nevelés: Ellátja a 3 éves kortól a tankötelezettség teljesítéséig a
gyermekek óvodai nevelését, az iskolai előkészítést, és az óvodai
étkeztetést.
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése: sajátos nevelési
igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek,
tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján
mozgásszervi,
érzékszervi
(látási,
hallási),
értelmi
vagy
beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés
fejlődési
zavarral
(súlyos
tanulási,
figyelemvagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd.
Gyermekek napközbeni ellátása :A Bölcsődei nevelés-gondozás
feladata a családban nevelkedő kisgyermekek napközbeni ellátása,
testi- és pszichés szükségleteinek kielégítése, az optimális fejlődés
elősegítése.”

2. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Nyilvános
pályázat alapján Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
határozott időre – 5 évre – bízza meg a vezetői feladatok ellátásával. A
munkáltatói
jogokat
a
polgármester
gyakorolja.”
3. Az alapító okirat 6.2.2. pontja helyébe – ami a módosított
formanyomtatványban a 6.1.2. pont alatt szerepel –a következő
rendelkezés lép:
„6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:
2011. évi CXC. törvény szerinti óvodai nevelés és a többi gyermekkel
együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.”
4. Az alapító okirat 6.2.3. pontja helyébe – ami a módosított
formanyomtatványban a 6.1.3. pont alatt szerepel – a következő
rendelkezés lép:
„6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Gazdálkodási feladatait
a Nádudvari Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és Pénzügyi Irodája látja el.
Székhelye: 4181 Nádudvar, Fő út 119. sz.”
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5. Az alapító okirat 6.5 pontjából „ A feladatellátást szolgáló
ingatlanvagyon, ingatlan hasznos alapterülete (m2)” elhagyásra kerül.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától
kell alkalmazni.
Kelt: Nádudvar, 2015. december 15.
P.H.
_____________________________________
Beke Imre
Polgármester
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosító okiratot a MÁK Hajdú-Bihar
Megyei Igazgatósága részére a jogszabályban előírt határidőn belül továbbítsa.
Utasítja a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a módosító okiratban foglaltak
maradéktalanul érvényesüljenek.
A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az intézmény SZMSZ-ét az
alapító okiratban foglaltaknak megfelelően dolgozza át.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Beke Imre polgármester
Vincze András jegyző
Mészárosné Sárközi Erika intézményvezető

IV.sz. határozati javaslat:
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a IV:sz.
határozatban foglaltakat, mely az óvoda alapió okiratának egységes szerkezetét
tartalmazza, az alábbi határozattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda és Bölcsőde
alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:
Okirat száma: 915-10/2015.
Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a(z)
Napfény Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki:
6.
A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése:
Napfény Óvoda és Bölcsőde
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 4181 Nádudvar, Kossuth Lajos u. 8. sz.
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2.

A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma:
2005.01.01.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése:
Nádudvar Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 4181 Nádudvar Fő út 119. sz.
2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése
székhelye
1 Napközi otthonos Óvoda és Bölcsőde 4181 Nádudvar, Kossuth Lajos u. 8. sz.
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése:
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 4181 Nádudvar, Fő út 119. sz.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése:
Nádudvar Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 4181 Nádudvar, Fő út 119. sz.
4.
A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény szerinti óvodai nevelés, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti bölcsődei ellátás.
A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati
besorolása:
szakágazat
szakágazat megnevezése
száma
1 851020
Óvodai nevelés
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Óvodai nevelés: Ellátja a 3 éves kortól a tankötelezettség teljesítéséig a
gyermekek óvodai nevelését, az iskolai előkészítést, és az óvodai étkeztetést.
4.2.

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése: sajátos nevelési igényű
gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi
(látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd
Gyermekek napközbeni ellátása :A Bölcsődei nevelés-gondozás feladata a
családban nevelkedő kisgyermekek napközbeni ellátása, testi- és pszichés
szükségleteinek kielégítése, az optimális fejlődés elősegítése.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
kormányzati
kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
1 091110
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
2
ellátásának szakmai feladatai

3

091140
096015

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

4
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6

096025
104030
104035

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Gyermekek napközbeni ellátása
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
7
intézményében
8 104036
Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Nádudvar
város
közigazgatási területe.
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Nyilvános
pályázat
alapján Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozott
időre – 5 évre – bízza meg a vezetői feladatok ellátásával. A munkáltatói
jogokat
a
polgármester
gyakorolja.
A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
Közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
1
XXXIII. törvény
6.
A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1. A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: Többcélú intézmény: közös igazgatású köznevelési intézmény
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:
2011. évi CXC. törvény szerinti óvodai nevelés és a többi gyermekkel
együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Gazdálkodási feladatait
a Nádudvari Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és Pénzügyi Irodája
látja el. Székhelye: 4181 Nádudvar, Fő út 119. sz.
6.2. A köznevelési intézmény tagintézménye(i):
tagintézmény megnevezése
tagintézmény címe
Napfény Óvoda és Bölcsőde Vadvirág
4181 Nádudvar, Fő út 179. sz.
1
Óvodája
Napfény Óvoda és Bölcsőde
4181 Nádudvar, Puskin u. 15. sz.
2
Százszorszép Óvodája
6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a
köznevelési intézmény
maximális
tagozat
feladatellátási hely megnevezése
gyermek-,
megjelölése
tanulólétszám
1 Napfény Óvoda és Bölcsőde (Bölcsőde)
14 fő
2 Napfény Óvoda és Bölcsőde (Óvoda)
160 fő
Napfény Óvoda és Bölcsőde Vadvirág
125 fő
3
Óvodája
Napfény Óvoda és Bölcsőde
85 fő
4
Százszorszép Óvodája
6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe
ingatlan
vagyon feletti
az ingatlan
helyrajzi
rendelkezés joga
funkciója, célja
5.2.

száma

vagy a vagyon
használati joga
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1837
Nádudvar Város
Óvodai és
1
Lajos u. 8. sz.
Önkormányzatána
bölcsődei
k vagyonáról és a
nevelés
4181 Nádudvar, Fő út 179.
201
2
vagyongazdálkodás
sz.
szabályairól szóló
4181 Nádudvar, Puskin u.
2475
rendelet az
3 15.
irányadó.
7. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot 2015. július 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a
költségvetési szerv 2015. január 29. napján kelt, 915-2/2015. okiratszámú alapító
okiratot visszavonom.
Kelt: Nádudvar, 2015. december 15.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen
alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az
alapító okiratnak a Napfény Óvoda és Bölcsőde 2015. december 15. napján kelt,
…………………………………………. napjától alkalmazandó 915-9/2015. okiratszámú
módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.
Kelt:
P.H.
Magyar Államkincstár
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okiratot a MÁK Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága részére a jogszabályban előírt
határidőn belül továbbítsa.
Utasítja a Képviselő-testület a polgármestert, hogy az alapító okiratban foglaltak
maradéktalanul érvényesüljenek.
A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az intézmény SZMSZ-ét az
alapító okiratban foglaltaknak megfelelően dolgozza át.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Beke Imre polgármester
Vincze András jegyző

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 173/2015. (XII.15.)
Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda és Bölcsőde
alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:
Okirat száma: 915-10/2015.
Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a(z)
Napfény Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki:
1.A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése:
Napfény Óvoda és Bölcsőde
1.2.
A költségvetési szerv
1.2.1.
székhelye: 4181 Nádudvar, Kossuth Lajos u. 8. sz.
2.A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma:
2005.01.01.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1.megnevezése: Nádudvar Város Önkormányzata
2.2.2.székhelye:
4181 Nádudvar Fő út 119. sz.
2.3.A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése
székhelye
1 Napközi otthonos Óvoda és Bölcsőde 4181 Nádudvar, Kossuth Lajos u. 8. sz.
3.A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.A költségvetési szerv irányító szervének
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3.2.2.székhelye:
4181 Nádudvar, Fő út 119. sz.
3.2.A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1.megnevezése: Nádudvar Város Önkormányzata
3.2.2.székhelye:
4181 Nádudvar, Fő út 119. sz.
4.A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.A költségvetési szerv közfeladata:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény szerinti óvodai nevelés, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti bölcsődei ellátás.
4.2.A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati
besorolása:
szakágazat
szakágazat megnevezése
száma
1 851020
Óvodai nevelés
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Óvodai nevelés: Ellátja a 3 éves kortól a tankötelezettség teljesítéséig a
gyermekek óvodai nevelését, az iskolai előkészítést, és az óvodai étkeztetést.
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése: sajátos nevelési igényű
gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi
(látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd
Gyermekek napközbeni ellátása :A Bölcsődei nevelés-gondozás feladata a
családban nevelkedő kisgyermekek napközbeni ellátása, testi- és pszichés
szükségleteinek kielégítése, az optimális fejlődés elősegítése.
4.4.A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
kormányzati
kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
1 091110
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
2
ellátásának szakmai feladatai
3 091140
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4 096015
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
5 096025
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
6 104030
Gyermekek napközbeni ellátása
104035
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
7
intézményében
8 104036
Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
4.5.A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Nádudvar
város
közigazgatási területe.
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5.1.A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Nyilvános pályázat
alapján Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozott időre – 5
évre – bízza meg a vezetői feladatok ellátásával. A munkáltatói jogokat a
polgármester gyakorolja.
5.2.A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
Közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
1
XXXIII. törvény
6.A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1.A köznevelési intézmény
6.1.1.típusa: Többcélú intézmény: közös igazgatású köznevelési intézmény
6.1.2.alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:
2011. évi CXC. törvény szerinti óvodai nevelés és a többi gyermekkel
együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.
6.1.3.gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Gazdálkodási feladatait
a Nádudvari Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és Pénzügyi Irodája látja el.
Székhelye: 4181 Nádudvar, Fő út 119. sz.
6.2.A köznevelési intézmény tagintézménye(i):
tagintézmény megnevezése
tagintézmény címe
Napfény Óvoda és Bölcsőde Vadvirág
4181 Nádudvar, Fő út 179. sz.
1
Óvodája
Napfény Óvoda és Bölcsőde
4181 Nádudvar, Puskin u. 15. sz.
2
Százszorszép Óvodája
6.3.A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a
köznevelési intézmény
maximális
tagozat
feladatellátási hely megnevezése
gyermek-,
megjelölése
tanulólétszám
1 Napfény Óvoda és Bölcsőde (Bölcsőde)
14 fő
2 Napfény Óvoda és Bölcsőde (Óvoda)
160 fő
Napfény Óvoda és Bölcsőde Vadvirág
125 fő
3
Óvodája
Napfény Óvoda és Bölcsőde
85 fő
4
Százszorszép Óvodája
6.4.A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe
ingatlan
vagyon feletti
az ingatlan
helyrajzi
rendelkezés joga
funkciója, célja
száma
vagy a vagyon
használati joga
4181 Nádudvar, Kossuth
1837
Nádudvar Város
Óvodai és
1
Lajos u. 8. sz.
Önkormányzatána
bölcsődei
k vagyonáról és a
nevelés
4181 Nádudvar, Fő út 179.
201
2
vagyongazdálkodás
sz.
szabályairól szóló
4181 Nádudvar, Puskin u.
2475
rendelet az
3 15.
irányadó.

- 180 7. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot 2015. július 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a
költségvetési szerv 2015. január 29. napján kelt, 915-2/2015. okiratszámú alapító
okiratot visszavonom.
Kelt: Nádudvar, 2015. december 15.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen
alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az
alapító okiratnak a Napfény Óvoda és Bölcsőde 2015. december 15. napján kelt,
…………………………………. napjától alkalmazandó 915-9/2015. okiratszámú
módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.
Kelt:
P.H.
Magyar Államkincstár

- 181 A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az egységes szerkezetű elfogadott alapító
okiratot a MÁK Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága részére a jogszabályban előírt
határidőn belül továbbítsa.
Utasítja a Képviselő-testület a polgármestert, hogy az alapító okiratban foglaltak
maradéktalanul érvényesüljenek.
A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az intézmény SZMSZ-ét az
alapító okiratban foglaltaknak megfelelően dolgozza át.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Beke Imre polgármester
Vincze András jegyző
Mészárosné Sárközi Erika intézményvezető

14./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Előterjesztés a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit
Kft. 2015. év végi és 2016. év eleji likviditási helyzetének megoldása.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvari Településfejlesztési és
Városgazdálkodási
Nonprofit Kft. 2015. év végi és 2016. év eleji likviditási
helyzetének megoldására, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Csendes Ferenc pénzügyi bizottság elnöke, a bizottság átbeszélte az előterjesztést,
azt elfogadta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot az alábbi határozattal fogadják el:
Nádudvar
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
154/2015.(XII.03.)
önkormányzati
számú
határozata
alapján
megvizsgálta
a
Nádudvari
Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. likviditási helyzetét.
A 2015. december és 2016. január havi zavartalan működés és a lejárt szállítói
tartozások kifizetéséhez 17.000 eFt tagi kölcsönt nyújt az alábbi
kölcsönszerződés alapján.
A kölcsön visszafizetésének határideje: 2016. június 30.
A kölcsön fedezete a Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2015.
évi költségvetésről szóló 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet alapján az
önkormányzatnál és intézményeinél keletkezett dologi kiadási megtakarítások.
Felkéri a polgármestert, hogy a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási
Nonprofit Kft. ügyvezetőjével az alábbi tagi kölcsön szerződést írja alá.

- 182 Felkéri a polgármestert, hogy az utolsó költségvetési rendelet módosításába a
kölcsönnyújtás összegét építse be. Utasítja a Közgazdasági és Pénzügyi Iroda
irodavezetőjét, hogy a
szerződés aláírását követően a kölcsön folyósításáról
gondoskodjon.
Határidő:

Folyamatos

Felelős:

Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi irodavezető

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 174/2015. (XII.15.)
önkormányzati számú határozata:
Nádudvar
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
154/2015.(XII.03.)
önkormányzati
számú
határozata
alapján
megvizsgálta
a
Nádudvari
Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. likviditási helyzetét.
A 2015. december és 2016. január havi zavartalan működés és a lejárt szállítói
tartozások kifizetéséhez 17.000 eFt tagi kölcsönt nyújt az alábbi
kölcsönszerződés alapján.
A kölcsön visszafizetésének határideje: 2016. június 30.
A kölcsön fedezete a Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2015.
évi költségvetésről szóló 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet alapján az
önkormányzatnál és intézményeinél keletkezett dologi kiadási megtakarítások.
Felkéri a polgármestert, hogy a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási
Nonprofit Kft. ügyvezetőjével az alábbi tagi kölcsön szerződést írja alá.
Felkéri a polgármestert, hogy az utolsó költségvetési rendelet módosításába a
kölcsönnyújtás összegét építse be. Utasítja a Közgazdasági és Pénzügyi Iroda
irodavezetőjét, hogy a
szerződés aláírását követően a kölcsön folyósításáról
gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

Folyamatos
Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi irodavezető

- 183 15./ napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: TVG –Nonprofit Kft. 2015. évi módosított üzleti tervének pontosítása
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a TVG –Nonpfrofit Kft. 2015. évi
módosított üzleti tervének pontosítására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Csendes Ferenc pénzügyi bizottság elnöke, a bizottság megtárgyalta a határozati
javaslatot. Az összeg be volt tervezve, azt elfogadta, és elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Beke Imre polgármester , megköszönte a Városgazdálkodási kft minden
dolgozójának a munkát és javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a határozati
javaslatot az alábbi határozattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a
Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. pénzügyi
nehézségeinek megoldására megalkotott 154/2015.(XII.03.) önkormányzati
határozat szerint a 2015. évi módosított üzleti terv III/4. „Bérkimutatás
munkakörönként” mellékletében részletezett 1.550 eFt-ot béremelésre, 3.200 eFt-ot
jutalmazásra fordítja.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a bérelemek kifizetése a Társaság
likviditását nem veszélyezteti, mivel a terv szerinti bérkeretet nem haladja meg.
Felkéri a Képviselő-testület a Nádudvari Településfejlesztési és
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a szükséges munkáltatói
feladatokat végezze el.
Felelős:
Határidő:

Ludman Lajos ügyvezető
azonnal

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat képviselő-testületének 175/2015. (XII.15.)
önkormányzati határozata
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a
Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. pénzügyi
nehézségeinek megoldására megalkotott 154/2015.(XII.03.) önkormányzati
határozat szerint a 2015. évi módosított üzleti terv III/4. „Bérkimutatás
munkakörönként” mellékletében részletezett 1.550 eFt-ot béremelésre, 3.200 eFt-ot
jutalmazásra fordítja.

- 184 A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a bérelemek kifizetése a Társaság
likviditását nem veszélyezteti, mivel a terv szerinti bérkeretet nem haladja meg.
Felkéri a Képviselő-testület a Nádudvari Településfejlesztési és
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a szükséges munkáltatói
feladatokat végezze el.
Felelős:
Határidő:

Ludman Lajos ügyvezető
azonnal

16./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Jutalom, a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
ügyvezetőjét a 2015. éves cégvezetői feladatainak ellátásáért
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvari Településfejlesztési és
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a 2015. éves cégvezetői feladatainak
ellátásáért jutalmazására. , mely határozat a jegyzőkönyv irásos mellékletét képezi.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az ügyvezető
jutalmazását az alábbi határozattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvari
Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a 2015. éves
cégvezetői feladatainak ellátásáért bruttó 500.000.- Ft jutalomban részesíti.
A jutalom és járulékai fedezetét, összesen 635.000.- Ft-ot a működési célú
pénzeszközátadásként a Képviselő-testület az önkormányzat többletbevételéből
finanszírozza.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Nádudvar Város Önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet
módosításába építse be.
Felkéri a Képviselő-testület a Nádudvari Településfejlesztési és
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a szükséges munkáltatói
feladatokat végeztesse el.
Felelős: Beke Imre polgármester
Ludman Lajos ügyvezető
Határidő:
azonnal
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:

- 185 Nádudvar Város Önkormányzat képviselő-testületének 176/2015. (XII.15.)
önkormányzati határozata
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvari
Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a 2015. éves
cégvezetői feladatainak ellátásáért bruttó 500.000.- Ft jutalomban részesíti.
A jutalom és járulékai fedezetét, összesen 635.000.- Ft-ot a működési célú
pénzeszközátadásként a Képviselő-testület az önkormányzat többletbevételéből
finanszírozza.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Nádudvar Város Önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet
módosításába építse be.
Felkéri a Képviselő-testület a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a szükséges munkáltatói feladatokat végeztesse el.
Felelős:

Beke Imre polgármester
Ludman Lajos ügyvezető

Határidő:

azonnal

17./ Egyebek:
1./
Ludman Lajos TVG-Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, hogy bírósági
tárgyaláson volt a TVG Kft. és a Sáraépker Kft. fizetéssel kapcsolatos ügye. A
bíróság kötelezte a Sáraépkert, hogy 3.6 millió ft-ot fizessen meg. A többit
ledolgozták. Eddig 5 tárgyalás volt ebben az ügyben.
2./
Beke Imre polgármester, holnap TOÖSZ ülésre megy, bízik benne, hogy téma
lesz a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása is.
LEADER ülésen volt tegnap, ahol elhangzott, hogy ha a támogató hatóság
elfogadja , akkor 60 %-ot gazdaságfejlesztésre kell fordítani minden településnek.
Önkormányzati cégek is részt vehetnek. Lesz másfajta pályázati forrás is
kisvállalkozóknak is, mint pl. autószerelő, fodrász, akik 1-2 milliós hitelre
pályázhatnak. Ha kiderül mire lehet pályázni, akkor tájékoztatni fogja a testületet
és a lakosságot is.

- 186 Várják továbbá a pályázat kiírását, ami 100 %-os lesz, kisvárosoknak lehet
pályázni. Erre szeptember 1-e volt a határidő, de most lehet, hogy 2016.márciusig
várni kell a pályázati kiírásra. Majd át kell akkor beszélni, hogy mire pályázunk,
városközpont, fürdő, parkolók, ÁMK felújítás, stb. és a periféria felújításában is
gondolkodni kell, épületenergetikai program, fürdőket kísérőgáz hasznosításra is
vissza lehet térni. Tehát elképzelés sok van, meglátjuk mit lehet megvalósítani,
visszatérnek rá.

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt az ülést 17,00 órakor berekesztette.

Kmft.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

dr. Danka József
Korcsmáros Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítők

