JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016. február 25-én du. 14,00 órakor a Nádudvari Polgármesteri
Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése
alkalmából.

Jelen vannak: Beke Imre polgármester
Boros Lajosné,
Czibere Lajos,
Csendes Ferenc,
Dr.Danka József,
Kalmár Erzsébet,
Korcsmáros Sándor,
Ludmanné Papp Ilona,
Réz Szilárd képviselők
Vincze András jegyző,
Dr. Sós Csaba aljegyző,
Petrusz Tiborné
Kovács Lászlóné irodavezető,
Ludman Lajos TVG-Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Boros Csaba TVG Kft. gazdasági vezető,
Tóthné Budaházi Judit ÁMK igazgató,
Balázs Andrea SZSZK vezetője,
Horváth Tibor NRNÖ elnök,
Makula Attila NRNÖ elnök-helyettes
Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,
Beke Imre polgármester, megállapította, hogy 8 fő képviselő jelen van, így a
testület határozatképes.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Előterjesztést tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre dr. Danka József és Korcsmáros
Sándor képviselőkre, melyet a testület 8 igen szavazattal elfogadott.
Beke Imre polgármester, ezt követően előterjesztést tett a meghívóban közölt
napirendi pontokra, és javasolta, hogy a 4 – 5-ös napirendeket cseréljék fel, és
kérte, a képviselő-testület tagjainak, hogy fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő

A képviselő-testület a meghívóban közölt napirendi pontokat a javasolt napirend
cserével 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbiak szerint tárgyalja:
1./ Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet
módosítására.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
2./ Előterjesztés a Nádudvar Városi Önkormányzat és intézményei 2015. évi
költségvetési rendelet módosítására.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
3./Előterjesztés a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási
Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének megvitatására.
Előterjesztő: Ludman Lajos ügyvezető
4/ Nádudvar Város Önkormányzatának középtávú adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
5/ Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2016. évi
költségvetésének megvitatására.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
6./Előterjesztés a Napfény Óvoda és Bölcsőde bölcsődei Szakmai Programjának
jóváhagyására
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
7./Előterjesztés a Nádudvari Napfény Óvoda és Bölcsőde bölcsődei Házirendjének
fenntartói jóváhagyása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
8./Előterjesztés a Napfény Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
9./ Előterjesztés a polgármester szabadságára.
10./ Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi kitüntetéseinek, díjainak odaítélése.
(zárt)
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Ludmanné Papp Ilona bizottság elnöke
Kalmár Erzsébet képviselő, megkérdezte, hogy a költségvetési előterjesztéshez
nem kellett volna könyvvizsgálói jelentés csatolni?
Beke Imre polgármester, nem, majd a zárszámadási rendelet elfogadásához kell.

1./Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V.2.) önkormányzati
rendelet módosítására.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett Nádudvar Város Önkormányzat
Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V.2.)
önkormányzati rendelet módosítására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv
mellékletét képez.
Dr. Danka József ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság elnöke, a bizottság
megtárgyalta az SZMSZ módosítást, és elfogadásra javasolja képviselőtestületnek.
Vincze András jegyző, az előterjesztés technikai jellegű módosításokat ,
pontosításokat tartalmaz.
Beke Imre polgármester , javasolta képviselő-testület tagjainak, hogy a
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 12/2013 (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendeletet- tervezetet fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013 (V.2.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendeletet- tervezetet 8 igen szavazattal elfogadta, és
azt rendeletté nyilvánitotta a következők szerint:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete
a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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:
1. §
(1) A rendelet 3. mellékletében hatályát veszti a következő szövegrész:

„107054-1 Családsegítés K”
(2) A rendelet 3. mellékletében hatályát veszti a következő szövegrész:
„900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú
tevékenységek bevételei és kiadásai
ehhez kapcsolódó szakfeladatok: 562917 Munkahelyi étkeztetés Ö
561000 Éttermi vendéglátás Ö
869000 Egyéb humán eü-i ellátás (labor)”
2. §
(1) A rendelet 3. melléklete a „Gyermekjóléti szolgáltatások” szövegrész helyébe a
„Család és gyermekjóléti szolgáltatások” szövegrész lép.
(2) A rendelet 3. melléklete a következő szövegrésszel egészül ki:
„104037-1 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés, ehhez kapcsolódó szakfeladat:
562918 K”
„045161-1 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása K”
3. §
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.
(II.27.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város Önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének
módosítására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Csendes Ferenc pénzügyi bizottság elnöke, a bizottság megtárgyalta a 2015. évi
költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet, mely az elmúlt év, az elmúlt
időszak eredményének utólagos lezárása. A képviselő-testület minden esetben
elfogadott határozatai alapján, és az időközben érkező központi támogatások
alapján készült el a rendelet – módosítás. A bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést a képviselő-testületnek
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosítását 8 igen szavazattal elfogadta, és azt rendeletté nyilvánitotta a
következők szerint:
4/2016. (II.26.) 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:
1. §.
(1.)A képviselő testületi döntések következtében a 2. §. (1) bekezdésében
megállapított
Kiadási főösszege:
Bevételi főösszege:

273.622 eFt-tal
273.622 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.

4.279.619 eFt-ban
4.279.619 eFt-ban

3.724.411 eFt-ban
3.445.443 eFt-ban
- 278.968 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.

635.150 eFt
94.865 eFt
2.683.850 eFt
15.000 eFt
12.578 eFt
4.000 eFt
834.176 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:

643.553 eFt
153.699 eFt
616.754 eFt
29.911 eFt
405.331 eFt
1.874.163 eFt
1.000 eFt
555.208 eFt

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2. §
Az önkormányzat a módosítás utáni előirányzatát 1-11. sz. mellékletek mutatják.
3.§
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet a kihirdetését követő
napon hatályát veszti.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Előterjesztés a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási
Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének megvitatására.
Előterjesztő: Ludman Lajos ügyvezető
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvari Településfejlesztési és
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének megvitatására,
melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Elmondta, hogy szakemberek átbeszélték, illetve a bizottság is tárgyalta az
előterjesztést, mely az előző testületi ülésen meghatározott adatokkal ki lett
egészítve. Az üzleti terv alapját képezik a szerződések és megállapodások,
mely minden ellátandó feladatra meg lett kötve ez év elején az önkormányzat és a
Kft. között, valamint az átvilágításnak megfelelően készültek el. Igy ebben a
formában tudja támogatni a Kft. 2016. évi üzleti tervét, mert látja az egész éves
biztonságos működtetést.
Csendes Ferenc pénzügyi bizottság elnöke, a bizottság részletesen tárgyalta a
Kft. 2016. évi üzleti tervét. Megállapították, hogy az I. fordulóban meghatározott
szempontok szerint lett összealítva az üzleti terv. Amit javasolt a testület, hogy
beépítésre kerüljön a tervbe, az végre lett hajtva, be lett építve a tervbe.
Jelentős megtakarítás jelentkezett az egyeztetések eredményeként az előzetes
üzleti tervükben megállapított önkormányzati támogatási összeghez képest több
mint 10 millió Ft.
A tárgyalások során az alábbi főbb szempontok figyelembevételével állították
össze a végleges üzleti tervüket:
A cafetéria rendszer egységesítésre került az önkormányzati körnek megfelelően.
Ez is megtakarítást jelent a Kft-nek, viszont egyes dolgozóknál jövedelem-kiesést
jelent. A konkrét bért az ügyvezető állapítja meg. Ha a testület elfogadja az üzleti
tervet, amely tartalmazza a béreket is, azon belül ő rendelkezik.
A tagi kölcsön visszafizetése a pénzforgalmi tervben látszik, amely jelentős terhet
ró a Kft-re. 2016. június 30-ig kell visszafizetni, majd meglátjuk, hogyan tud
ennek eleget tenni.
Sok bizonytalan tényező van még, itt főleg a hulladékkezelési közszolgáltatási
tevékenységnél. 2016. évre az új Hulladéktörvény jelentős díjakat és egyéb
terheket rótt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra. Súlyos gondot jelent, hogy
Hajdúszoboszló nem szállít már be hulladékot a telepre. Ezért a bevételeink
jelentős mértékben visszaestek. Kaba csatlakozása, - amelyre márciusba kerül
sor - valószínűleg a kieső bevételt némiképp kompenzálni tudja.
2016. április 01-től uj hulladékgazdálkodási cég lép be, állami fenntartású lesz.
Ez koordinálja a szemétszállítást az egész országban. Ez nagyban befolyásolja
majd a Kft. pénzügyi helyzetét, hogyan tud majd visszaigényelni az állami
fenntartótól.
Az üzleti tervben , amit a testület előzőleg megállapított benne van, lebontva még
a személyenkénti bérekre is. Elég lett volna csak a beosztáshoz tartozó bért

leirni. Alapos tervezés volt, egyesség született az önkormányzati költségvetési
oldalról is, és igy tudja finanszírozni. A beruházások szervesen kapcsolódnak a
városi lehetőségekhez. Prioritásként kell kezelni azt, hogy a Kft-nek kell megkapni
a beruházásokat, ha ő adja a legkedvezőbb ajánlatot, ez egyébként a
munkavállalónak is fontos. A karbantartási munkák színvonalát biztosítani kell,
hogy a napi működés zavartalan legyen. Az ezt meghaladó összeghatárt
– akár felujitás, akár karbantartásról van (érti itt a belvizkotrás, szszk elszivó
rendszer, stb.) meg kell vizsgálni, és a plusz támogatást meg kell beszélni,
egyeztetni kell. Egyedi döntéseket hoz a testület ezekben az esetekben.
Készpénzmérlegből látható, hogy a Kft. likviditási helyzete az elkövetkezendő
évben sem fog javulni. Az új megkötött feladatellátási szerződések behatárolják a
működés kereteit, eredménytartalom nem képződhet az egyes tevékenységeken,
így a készpénz készlete nem nő. Eredménytartalom nem számolható be a kft.
finanszírozásába, de a havi rendszeres támogatást biztosítja az önkormányzat, az
eredménytől függetlenül.
A bizottság mindezekkel együtt elfogadásra javasolja az előterjesztést a képviselőtestületnek.
Kalmár Erzsébet képviselő, megkérdezte, hogy a lakosság kap –e választ, vagy
értesitést a beadott edényzettel kapcsolatos kérelmekre? A számlázással
kapcsolatban megkérdezte, hogy mi az oka annak, hogy nullás számlát kaptak a
lakosok?
Ludman Lajos TVG-Nonprofit Kft. ügyvezetője, a nullás számla adminisztrációs
hiba volt, azt korrigálni fogják. Az edényzettel kapcsolatban elmondta, hogy a 60
literes gyüjtő edények rendben vannak, a 80 literes edényzetre kell egy közös
álláspontot kialakitani az önkormányzattal, hogy ki fizeti a különbözetet.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a TVGNonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét az alábbi határozattal fogadják el.
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvari
Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét
elfogadta.
Utasítja a testület a polgármester, hogy a képviselő-testület döntéséről a kft.
ügyvezetőjét értesítse ki.
Határidő: 2016. március 25.
Felelős: Beke Imre polgármester
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016. (II.25.)
önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvari
Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét
elfogadta.
Utasítja a testület a polgármester, hogy a képviselő-testület döntéséről a kft.
ügyvezetőjét értesítse ki.
Határidő: 2016. március 25.
Felelős: Beke Imre polgármester
3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzatának középtávú adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város
Önkormányzatának középtávú adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeiről szóló előterjesztésre, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Csendes Ferenc pénzügyi bizottság elnöke, a bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, kezelhető és elfogadható. A bizottság elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztést az alábbi határozati javaslattal fogadják el:
Nádudvar, Város Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 29/A § értelmében a határozat 1., 2. számú melléklete
szerint fogadja el a tárgyévet követő három évre az önkormányzat saját bevételei
összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó
kötelezettségeinek várható összegét.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a középtávú időszakra a
vállalható adósságot keletkeztető ügyleteknél a várható saját bevételek
nagyságrendjét vegye alapul.
Határidő: azonnal
Felelős: Beke Imre polgármester

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18 /2016. (II.25.)
önkormányzati számú határozata:
Nádudvar, Város Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 29/A § értelmében a határozat 1., 2. számú melléklete
szerint fogadja el a tárgyévet követő három évre az önkormányzat saját bevételei
összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó
kötelezettségeinek várható összegét.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a középtávú időszakra a
vállalható adósságot keletkeztető ügyleteknél a várható saját bevételek
nagyságrendjét vegye alapul.
Határidő: azonnal
Felelős: Beke Imre polgármester

4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendelet
elfogadása.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város
Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendelet elfogadására, melynek irásos
anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Csendes Ferenc pénzügyi bizottság elnöke, a bizottság az önkormányzat 2016.
évi költségvetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta. Az I. fordulóban
meghatározott szempontok szerint készült el a végleges költségvetés. 48 Mft-ot
kellett lefaragni, melyet úgy mondtunk, hogy legyen egy 3,5 %-o csökkentés
minden intézménynél. Az elvárás az volt, hogy minden intézmény gondolja át a
költségeit , és csökkentse a támogatási igényét. Ezeket az elvárásokat
végrehajtották, és a 48 milliós hiány le lett faragva, és reméli, hogy ez így is
marad.
Fontosnak tartja , hogy legyen egy költségvetésbe tartalék tervezve, nem tudjuk
mikor lehet rá szükség. Van tervezve tartalék.
Fejlesztési kiadás szerepel a költségvetésben, de ezek zömmel az előző években
megkezdett beruházások befejezését jelenti. Az idei pályázati kiirások még nem
készültek el. Vannak elképzeléseink, egyeztetni kell a megyei és az országgyülési
vezetőkkel. Az előkészítő munkát meg kell kezdeni, tudni kell mi legyen a
prioritás. Energiatakarékosság fontos, erre vonatkozóan figyelni kell a pályázati
kiírásokat.
A civil szervezetek támogatására tervezett összeg Nádudvar Város Művelődéséért
és Sportjáért Alapítványnak való odaadását egyeztetni kell. Meg kell vizsgálni,
hogy azok a feltételek , amelyek az alapszabályban foglaltak, és a bizottsági
ülésen elhangzottak helytállóak-e.
Gépjárműhasználatnál tudni kell, hogy mennyi a futott kilométer, és mennyi a
szállítási létszám. Ha az adatokat megkapják azt követően tudnak dönteni, hogy
szükséges –e a 4 db. gépjármű az önkormányzatnak. Ad-hoc jelleggel saját autó
használatát is ki kell kalkulálni, ismerni kell a költséget.
Mindezekkel együtt a bizottság elfogadásra javasolja az önkormányzat 2016. évi
költségvetési rendeletét az képviselő-testületnek.
Korcsmáros Sándor városfejlesztési, környezetvédelmi bizottság elnöke, a
bizottság együttes ülésen tárgyalta a 2016. évi költségvetést. Nem könnyű egy
város költségvetését összeállítani, ugy hogy az működőképes legyen. A 48 millió
forintos hiányt sem volt könnyű megszüntetni. Elismerés minden szakembernek,
aki ebben munkálkodott. A fejlesztéseknél a prioritás fontos. A város szociális
helyzetének romlása sajnálatos, ez látszik a segélyezésnél. Uthelyreállitást is
fontosnak tartja a bizottság. Az SzSzK mellett létrehozandó idősek házat jónak

tartja. Ugy látja, hogy a ciklusprogram alapján a költségvetés és a Kft.
elképzelése találkozott. Összhangban van mind a három, melyet jónak tart.
Észrevétel volt a köznevelési feladatok állami támogatásának csökkenése évrőlévre. 78 millió ft-al kap kevesebbet. Az első évben teljesen lefedezett volt, minden
támogatást megkaptak. 2016-ban már jóval kevesebb állami támogatást kaptak,
ezt a különbözetet az önkormányzatnak kell fedezni. Sok az elvonás a város
adóerőképessége miatt. A bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Dr. Sós Csaba aljegyző, civilszervezetek támogatásával kapcsolatban elmondta,
hogy egyeztetett a Nádudvar Város Művelődéséért és Sportjáért Alapítvány
Kuratóriumának elnökével Juhász Sándor Urral, és 2014. 01-től az
alapítványnál 50 millió ft-os az összeghatár, és felügyelő bizottságot sem kell
létrehozni. Ezért az alapítvány minden feltételnek megfelel.
Beke Imre polgármester, itt van törvényi szabályozás , formai oldalát meg kell
beszélni.
Kalmár Erzsébet képviselő, ugy tudja elfogadni a költségvetést, ha legalább a
május adóbevallások befizetése után a fizikoterápia támogatásának lehetőségét
felülvizsgálják, továbbá a média megteremtését, a belterületi utak rendbetételét,
aszfaltozás (egy utca egy év), valamint a településeket összekötő utakat is rendbe
kell tenni.
Beke Imre polgármester, elmondta, hogy az idén már felvette a kapcsolatot a
KÖZUT Kezelő Kft-vel, tehát folyamatban van az egyeztetés.
Utalap helyreállítására érvényes szerződés van és a III. ütemben megvalósított
szennyvízberuházás során érintett utalapos utak helyreállítására TVG Kft-nek is
van betervezve. Van zúzott kő is de azt csak akkor lehet teríteni, ha olyan lesz az
időjárás. A kisebbségi önkormányzat által kifogásolt utcára is vittek anyagot, és
most már ott is járható az út.
A fizikoterápia és a fürdő fontos kitörési pont, ha lesz rá lehetőség mindenképp
támogatni fogják, ha szükséges.
Megköszönte minden szakembernek , a szakapparátusnak a költségvetés
elkészítésében végzett munkáját.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a Nádudvar Város
Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet fogadják
el.
A képviselő-testület a Nádudvar Város Önkormányzatának 2016. évi
költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet 8 igen szavazattal elfogadta, és azt
rendeletté nyilvánitotta a következők szerint:

NÁDUDVAR VÁROS Ö1NKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2016. (II.26.) számú rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
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 a
következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri
hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre
(intézményekre) terjed ki.
2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését 1-11
melléklettel:
2.124.500.000 Ft

Bevételi főösszeggel

2.124.500.000 Ft

Kiadási főösszeggel

____________________ ______________________
1.530.000. 000 Ft
1.614.000.000 Ft
84.000.000 Ft
-84.000.000 Ft

Költségvetési
bevétellel
Költségvetési
kiadással
Költségvetési
hiánnyal
-ebből működési
felhalmozási

állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten,
továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1 melléklete
alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező
feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási ) feladatok szerinti
bontásban a 1.2., 1.3, 1.4. . mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A felhalmozási és működési költségvetés egyensúlyi mérlege az alábbiak
szerint alakul:
Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási bevételi terve:

154.000.000 Ft

Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadási terve:

238.000.000.Ft

Felhalmozási hiány:

84.000.000 Ft

Az önkormányzat 2016. évi működési bevételi terve:

1.376.000.000 Ft

Az önkormányzat 2016. évi működési kiadási terve:

1.376.000.000 Ft

Működési hiány:

0

(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű
bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. mellékletek
részletezik.
3. §
A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a
következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak
beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait
felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit
projektenként a 8.1., 8.2., 8.3. mellékletek, összevontan pedig 2/2.
melléklet szerint hagyja jóvá.
(4)
A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati,
továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, a kötelező és önként vállalt
feladatokat, az éves tervezett létszámot költségvetési szervenként, a
9., és a
9.1. - 9.4. mellékletek szerint határozza meg. Az önkormányzat által irányított
költségvetési szervek tervezett létszámát 2016. évben az alábbiak szerint fogadja
el a képviselő-testület:
- Nádudvar Város Önkormányzata:

15 fő

- Általános Iskola működtetése:

25 fő

Önkormányzat összesen:

40 fő

- Polgármesteri Hivatal:

39 fő

- Óvoda és Bölcsőde:

55 fő

- Művelődési Központ és Könyvtár:

12 fő

Mindösszesen:

146 fő

4. §
A költségvetési többlet felhasználására, illetve a
hiány kezelésére vonatkozó előírások
(1) A képviselő-testület a 2 § (1) bekezdésben foglalt felhalmozási hiány
finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Belső finanszírozási eszközök:
2015. évi pénzmaradvány:

84.000.000 Ft

Külső finanszírozási eszközök:
Összesen:

84.000.000 Ft

(2) Az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyarország 2016.
évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény. 3. melléklet III.
önkormányzatok rendkívüli támogatására vonatkozóan pályázatot nyújtson
be.
(3) A Képviselő-testület a Nádudvari Nonprofit Kft. 2016. novemberi előzetes
beszámoló adatai alapján dönt a közszolgáltatások és a vállalkozási tevékenység
során elért eredmény felhasználásáról.
(4) Ezen túlmenően minden egységnek törekedni kell újabb bevételi források
felkutatására. A pályázati lehetőségeket maximálisan köteles minden
intézményvezető és hivatalvezető kihasználni.
(5)

Az önkormányzat saját bevételeinek a tárgyévet követő három évre vonatkozó
összegeit az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség
megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat többéves adósságot keletkeztető
ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek rendezésére
elfogadta a 18/2016.(II.25.) önkormányzati számú határozatát.
(7) Az önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem határoz
meg az 5. melléklet szerint.
(8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket, úgy
mint a fejlesztési és más jellegű hitel felvételét a képviselő-testület fenntartja
magának. A hitel felvételeknél a Stabilitási tv. korlátozó előírásait mindenkor
figyelembe kell venni.

(9) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg
szabad pénzeszközöket a számlavezető pénzintézetnél betétben, vagy
értékpapírban elhelyezze.
(10) A Képviselő-testület a civil szervezeteket a Nádudvar Város Művelődéért és
Sportjáért Alapítványon keresztül támogatja. Ezen túl a képviselő-testület az
Oktatási, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság előkészítő hatáskörében
700.000.- Ft alapot hagy jóvá, amelynek felhasználásáról pályázati kiírás alapján
a Képviselő-testület dönt.
5. §
Költségvetési tartalékok
(1) Az önkormányzat a kiadások között 19.500.000 Ft általános tartalékot és
500.000 Ft Krízis Alapot állapít meg. Az általános tartalékból a II. félév
során, ha az önkormányzat anyagi lehetősége megengedi 1.000.000 Ft-ot
civil szervezeti, vagy városi rendezvény támogatására lehet fordítani. Az
önkormányzati feladatellátásban kockázatos tevékenységnek minősíthető a
tárgyévben a hulladékgazdálkodás IV. 1-től történő átszervezése, a családés gyermekjóléti szolgálat I.1-től történő átszervezése, a csapadékos
időjárás miatti belvízveszély, és a víziközmű vagyon üzemeltetésének
várható költségei.
(2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja
magának.

6. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a
gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A likviditás biztosítása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert
tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának
10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem
tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél –
önkormányzati biztost jelöl ki..
(5) A Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője köteles a
tartozásállományról adatot szolgáltatni, a 10. sz. melléklet szerinti
adattartalommal, nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó utolsó napja

állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 20-ig az önkormányzat
jegyzője részére
(6)

A költségvetési szerv vezetője felel a számára a saját költségvetésében
meghatározott előirányzatok felhasználásáért és betartásáért. Köteles a
feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni,
hogy az biztosítsa a költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos,
hatékony és takarékos felhasználását.

(7) A költségvetési szerv pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor
állapítja meg, amelyet a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és Pénzügyi
Irodája felülvizsgál.
(8) A (7) bek-ben foglaltak szerint megállapított pénzmaradvány felhasználásáról a
2015. évi zárszámadás tárgyalásakor a képviselő-testület dönt.
(9) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet
esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés
alapján.
7. §
Az előirányzatok módosítása
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai a kiemelt
előirányzatokon belül saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási kiemelt
előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosítás jogát 5.000 eFt összeghatárig, amely esetenként 1.000
eFt összeget nem haladja meg, a polgármesterre ruházza. Egyéb esetekben a
képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát
fenntartja magának. A képviselő-testület az első negyedév kivételével
negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének
határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente
köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2016. december 31-ig
gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység
szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási
előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor
nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak,
arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi
költségvetési szerv vezetője köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi
felelősséget von maga után.

8. §
A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási
előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel
rendelkeznek.
(2) A polgármester az intézményeinek pénzellátásáról a havi finanszírozási
szükségletnek, az időarányos előirányzat-felhasználásnak, a beszedett
intézményi saját bevételek, illetve az önkormányzat rendelkezésére álló
pénzeszközök figyelembevételével gondoskodik. A fentiekre havi likviditási
tervet kell kidolgozni. Az önkormányzati irányítás alá tartozó költségvetési
szervek részére az alábbi összegű irányítószervi támogatást
(intézményfinanszírozást) biztosítja az önkormányzat:
- Nádudvari Polgármesteri Hivatal:

217.000.000 Ft

- Napfény Óvoda és Bölcsőde:

232.100.000 Ft

- Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár:
Összesen:

55.400.000 Ft
504.500.000 Ft

A Nádudvari Nonprofit Kft. részére az önkormányzat 133.817.000 Ft
összegben nyújt támogatást a városüzemeltetési feladatok ellátásához.
(3) Az intézményvezetők, az ügyvezető felelős a támogatások takarékos,
gazdaságos és célszerű felhasználásáért.
(4) A kiadások teljesíthetőségének sorrendje: személyi illetmények, szociális
ellátások, közműdíjak, élelmiszer, hitelek és kamatai, beruházás, speciális
támogatások, egyéb dologi kiadások.
(5) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi
juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek
előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási
megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(6) Valamennyi költségvetési szerv számára az ellátott feladatok fedezetéül az
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban
elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő
költségvetési szerv érdekében használ fel.
(7) A gazdálkodási szervezettel rendelkező költségvetési szerv köteles belső
szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a
gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi
szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat
végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a jegyzőt terheli. A
szabályzatok hatálya kiterjed minden költségvetési szervre. Az önállóan
működő költségvetési szervek nyilvántartásukra, illetve belső intézkedésekre
vonatkozóan alkothatnak különálló gazdálkodási szabályokat, amelyet

kötelesek az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével
egyeztetni.
(8) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az
évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek
naprakész nyilvántartást vezetni.
(9) Az önkormányzat az év során 3.500 Eft reprezentációs keretet köteles
betartani.
(10) Minden intézmény törekedjen a különböző jogcímeken betervezett kiadások
időarányos felhasználására.
(11) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem
haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át.
Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása szolgálhat.
(12) A Nádudvari Nonprofit Kft. az üzleti tervben biztosított 8.000.000 Ft
jutalomkeretet év végén használhatja fel, abban az esetben, ha az előzetes
beszámoló adatok alapján a várható nyereség eléri az üzleti tervben
jóváhagyott összeget.
(13) Az önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200 Eft-ot meghaladó összegű
nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek
nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program
megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a döntés meghozatalát követő
hatvanadik napig az önkormányzat honlapján meg kell jelentetni.
(14) A nettó 5 Mft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési
beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre,
vagyonhasznosításra, vagyon, vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint
koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatait az önkormányzat
honlapján meg kell jelentetni.
(15) A (13)-(14) bek-ben történő intézkedés a polgármester feladata.
(16) Az önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába befolyt bevételt a helyi
környezet és természetvédelemről szóló 20/2009. (XII.10.) önkormányzati
számú rendeletben foglalt célokra használja fel.
9. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer
keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és
továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények
esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szenczi Divizor Kft. útján
gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a
jegyző köteles gondoskodni.
(3) A központi költségvetésből érkező támogatások elszámolását az önállóan
működő költségvetési szervek kötelesek elkészíteni, amelyet a Nádudvari
Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és Pénzügyi Irodája összegez, és továbbítja
a Magyar Államkincstárhoz. Az önállóan működő költségvetési szervek,
intézmények a 2015. évi központi támogatás igényléséhez, és elszámolásához

az intézményvezetők által szolgáltatott adatok támogatások visszafizetése és
büntető kamatok fizetése esetén az intézményvezetők felelősségét meg kell
vizsgálni.

10. §
Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január
1-től kell alkalmazni. Az átmeneti gazdálkodás pénzügyi műveletei e
költségvetési rendeletnek részét képezi.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 2016. évi átmeneti
költségvetési gazdálkodásról szóló 28/2015. (XII.16.) önkormányzati számú
rendelet.

Beke Imre
Polgármester

Vincze András
jegyző

6./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A Napfény Óvoda és Bölcsőde bölcsődei Szakmai Programjának
jóváhagyása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, A Napfény Óvoda és Bölcsőde bölcsődei Szakmai
Programjának jóváhagyására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Ludmanné Papp Ilona oktatási, kulturális, sport és idegenforgalmi bizottság
elnöke, a bizottság megtárgyalta az óvoda szakmai programját. A bölcsőde
szakmai programjában a kormányzati funkciónál javítani kell a 104030
gyermekek napközbeni ellátását 104031 a gyermekek bölcsődei ellátásáéra, és
kiegészül egy 9. ponttal, 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetéssel.
Az NRSzH Szociális Főosztálya ellenőrzése után a szakmai program
pontosítására és kiegészítésére kötelezte a fenntartót.
Ezen intézkedésnek eleget téve és a jogszabályi előírásoknak megfelelően most
ismét a képviselő-testület elé lett terjesztve az anyag.
A bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek .
Czibere Lajos képviselő megérkezett, igy a jelenlévő képviselők száma: 9 fő
Dr. Sós Csaba aljegyző, elmondta, hogy az alapító okiratban is módosításra
kerültek azok a pontok, amelyek a szakmai programban is.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben foglaltakat az alábbi határozattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda és Bölcsőde
bölcsődei szakmai programját jóváhagyja.
A szakmai program jóváhagyása napján lép hatályba, a hatálybalépéssel
egyidejűleg a 2013. augusztus 29. napján jóváhagyott szakmai program hatályát
veszti.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy a Képviselő-testület
döntéséről az intézményvezetőt írásban tájékoztassa.
Felkéri a Képviselő-testület Mészárosné Sárközi Erika az intézményvezetőt, hogy a
jóváhagyott Szakmai Programot hirdesse ki a helyben szokásos módon.
Határidő:
Felelős:

2016. február 29.
Beke Imre polgármester
Mészárosné Sárközi Erika intézményvezető

Jelenlévő képviselők száma . 9 fő
Czibere Lajos képviselő jelen volt, de nem szavazott, mert nem vett részt a
vitában, igy a döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő

A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (II.25.) Ök.
sz. határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda és Bölcsőde
bölcsődei szakmai programját jóváhagyja.
A szakmai program jóváhagyása napján lép hatályba, a hatálybalépéssel
egyidejűleg a 2013. augusztus 29. napján jóváhagyott szakmai program hatályát
veszti.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy a Képviselő-testület
döntéséről az intézményvezetőt írásban tájékoztassa.
Felkéri a Képviselő-testület Mészárosné Sárközi Erika az intézményvezetőt, hogy a
jóváhagyott Szakmai Programot hirdesse ki a helyben szokásos módon.
Határidő:
Felelős:

2016. február 29.
Beke Imre polgármester
Mészárosné Sárközi Erika intézményvezető

7./Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A Nádudvari Napfény Óvoda és Bölcsőde bölcsődei Házirendjének
fenntartói jóváhagyása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvari Napfény Óvoda és
Bölcsőde bölcsődei Házirendjének fenntartói jóváhagyására, melynek írásos
anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Ludmanné Papp Ilona oktatási, kulturális, sport és idegenforgalmi bizottság
elnöke, a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, mely apró módosításokat
tartalmaz, a mindennapi működést elősegíti, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben foglaltakat az alábbi határozati javaslattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda és Bölcsőde
Bölcsődei Házirendjét jóváhagyja.
A Házirend jóváhagyása napján lép hatályba, a hatálybalépéssel egyidejűleg a
2013. augusztus 29. napján jóváhagyott házirendje hatályát veszti.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy a Képviselő-testület
döntéséről az intézményvezetőt írásban tájékoztassa.

Felkéri a Képviselő-testület Mészárosné Sárközi Erika az intézményvezetőt, hogy a
jóváhagyott Házirendjét hirdesse ki a helyben szokásos módon.
Határidő:
Felelős:

2016. február 29.
Beke Imre polgármester
Mészárosné Sárközi Erika intézményvezető

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (II.25.) Ök.
sz. határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda és Bölcsőde
Bölcsődei Házirendjét jóváhagyja.
A Házirend jóváhagyása napján lép hatályba, a hatálybalépéssel egyidejűleg a
2013. augusztus 29. napján jóváhagyott házirendje hatályát veszti.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy a Képviselő-testület
döntéséről az intézményvezetőt írásban tájékoztassa.
Felkéri a Képviselő-testület Mészárosné Sárközi Erika az intézményvezetőt, hogy a
jóváhagyott Házirendjét hirdesse ki a helyben szokásos módon.
Határidő:
Felelős:

2016. február 29.
Beke Imre polgármester
Mészárosné Sárközi Erika intézményvezető

8./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A Napfény Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Napfény Óvoda és Bölcsőde alapító
okiratának módosítására, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, igy javasolta, hogy mind a
kettőt külön fogadják el.
Ludmanné Papp Ilona oktatási, kulturális, sport és idegenforgalmi bizottság
elnöke, a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Csendes Ferenc pénzügyi bizottság elnöke, a bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

I.sz. határozati javaslat:
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az I.sz
határozati javaslatot , mely az alapító okirat módosításáról szól az alábbi
határozattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda és Bölcsőde
173/2015. (XII. 15.) önkormányzati számú határozattal elfogadott alapító okiratát
az alábbiak szerint módosítja:
Okirat száma: 1677/2016.

Módosító okirat
A Napfény Óvoda és Bölcsőde Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestülete által 2015. december 15. napján kiadott, 915-10/2015. 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 …/2016. (II.25.) önkormányzati számú határozatra figyelemmel –
a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 4.3. pontjában a „Gyermekek napközbeni ellátása”
szövegrész helyébe a „Gyermekek bölcsődei ellátása” szöveg lép.

2. Az alapító okirat „4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének
kormányzati funkciók szerinti megjelölése” pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai

3

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

6

104031

Gyermekek bölcsődei ellátása

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézményében

8

104036

Munkahelyi étkeztetés bölcsődében

9

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

1
2

7

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától
kell alkalmazni.

Kelt.: Nádudvar, 2016. február 25.

P.H.

__________________________________
Beke Imre
polgármester

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosító okiratot a MÁK HajdúBihar 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: 9 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati számú határozata:

21/2016. (II. 25.)

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda és Bölcsőde
173/2015. (XII. 15.) önkormányzati számú határozattal elfogadott alapító okiratát
az alábbiak szerint módosítja:
Okirat száma: 1677/2016.

Módosító okirat
A Napfény Óvoda és Bölcsőde Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestülete által 2015. december 15. napján kiadott, 915-10/2015. 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 21/2016. (II.25.) önkormányzati számú határozatra figyelemmel
–a következők szerint módosítom:
3. Az alapító okirat 4.3. pontjában a „Gyermekek napközbeni ellátása”
szövegrész helyébe a „Gyermekek bölcsődei ellátása” szöveg lép.

4. Az alapító okirat „4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének
kormányzati funkciók szerinti megjelölése” pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai

3

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

6

104031

Gyermekek bölcsődei ellátása

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézményében

1
2

7

8

104036

Munkahelyi étkeztetés bölcsődében

9

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától
kell alkalmazni.

Kelt.: Nádudvar, 2016. február 25.

P.H.

__________________________________
Beke Imre
polgármester

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosító okiratot a MÁK HajdúBihar 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

II.sz határozati javaslat:
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben szereplő II.sz. határozati javaslatot, mely az alapitó okirat
egységes szerkezetét tartalmazza , az alábbi határozati javaslattal fog adják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda és Bölcsőde
alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:
Okirat száma: 1677-2/2016.

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

1

megnevezése

székhelye

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.
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati
besorolása:

1

szakágazat
száma

szakágazat megnevezése

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 bölcsődei 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
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai

3

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

6

104031

Gyermekek bölcsődei ellátása

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézményében

8

104036

Munkahelyi étkeztetés bölcsődében

9

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

1
2

7

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.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

Közalkalmazotti
jogviszony

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
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

1

Napfény Óvoda és Bölcsőde Vadvirág
Óvodája

4181 Nádudvar, Fő út 179. sz.

2

Napfény Óvoda és Bölcsőde
Százszorszép Óvodája

4181 Nádudvar, Puskin u. 15. sz.

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a
köznevelési intézmény
tagozat
megjelölése

maximális
gyermek-,
tanulólétszám

1 Napfény Óvoda és Bölcsőde (Bölcsőde)

-

14 fő

2 Napfény Óvoda és Bölcsőde (Óvoda)

-

160 fő

feladatellátási hely megnevezése

3

Napfény Óvoda és Bölcsőde Vadvirág
Óvodája

-

125 fő

4

Napfény Óvoda és Bölcsőde
Százszorszép Óvodája

-

85 fő

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy a vagyon

az ingatlan
funkciója,
célja

1

4181 Nádudvar, Kossuth
Lajos u. 8. sz.

1837

2

4181 Nádudvar, Fő út 179.
sz.

201

3

4181 Nádudvar, Puskin u.
15.

2475

használati joga
Nádudvar Város
Óvodai és
Önkormányzatának bölcsődei
vagyonáról és a
nevelés
vagyongazdálkodás
szabályairól szóló
rendelet az
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, 2016. február 25.
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 2016. február 25. napján kelt, és
2016. február 25. napjától alkalmazandó 1677/2016. okiratszámú módosító
okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt:

P.H.

Magyar Államkincstár
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

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2016. (II. 25.)
önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda és Bölcsőde
alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:
Okirat száma: 1677-2/2016.

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:

8. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
8.1. A költségvetési szerv
8.1.1. megnevezése: Napfény Óvoda és Bölcsőde
8.2. A költségvetési szerv
8.2.1. székhelye:

4181 Nádudvar, Kossuth Lajos u. 8. sz.

9. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
9.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2005.01.01.
9.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult
szerv
9.2.1. megnevezése: Nádudvar Város Önkormányzata
9.2.2. székhelye:

4181 Nádudvar Fő út 119. sz.

9.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

1

megnevezése

székhelye

Napközi otthonos Óvoda és
Bölcsőde

4181 Nádudvar, Kossuth Lajos u. 8.
sz.

10. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
10.1. A költségvetési szerv irányító szervének
10.1.1. megnevezése:
testülete

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-

10.1.2. székhelye: 4181 Nádudvar, Fő út 119. sz.
10.2. A költségvetési szerv fenntartójának
10.2.1. megnevezése:

Nádudvar Város Önkormányzata

10.2.2. székhelye: 4181 Nádudvar, Fő út 119. sz.

11. A költségvetési szerv tevékenysége
11.1. 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.
11.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati
besorolása:

1

szakágazat
száma

szakágazat megnevezése

851020

Óvodai nevelés

11.3. 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 bölcsődei ellátása : A Bölcsődei nevelés-gondozás feladata a
családban nevelkedő kisgyermekek napközbeni ellátása, testi- és pszichés
szükségleteinek kielégítése, az optimális fejlődés elősegítése.
11.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:

1
2

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai

3

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

6

104031

Gyermekek bölcsődei ellátása

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézményében

8

104036

Munkahelyi étkeztetés bölcsődében

9

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

7

11.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Nádudvar város
közigazgatási területe.

12. A költségvetési szerv szervezete és működése
12.1. 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.
12.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

Közalkalmazotti
jogviszony

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény

13. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
13.1. A köznevelési intézmény
13.1.1. típusa:
intézmény

Többcélú intézmény: közös igazgatású köznevelési

13.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:
2011. évi CXC. törvény szerinti óvodai nevelés és a többi gyermekkel
együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.
13.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Gazdálkodási
feladatait a Nádudvari Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és Pénzügyi
Irodája látja el. Székhelye: 4181 Nádudvar, Fő út 119. sz.
13.2. A köznevelési intézmény tagintézménye(i):
tagintézmény megnevezése

tagintézmény címe

1

Napfény Óvoda és Bölcsőde Vadvirág
Óvodája

4181 Nádudvar, Fő út 179. sz.

2

Napfény Óvoda és Bölcsőde

4181 Nádudvar, Puskin u. 15. sz.

Százszorszép Óvodája
13.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a
köznevelési intézmény
tagozat
megjelölése

maximális
gyermek-,
tanulólétszám

1 Napfény Óvoda és Bölcsőde (Bölcsőde)

-

14 fő

2 Napfény Óvoda és Bölcsőde (Óvoda)

-

160 fő

feladatellátási hely megnevezése

3

Napfény Óvoda és Bölcsőde Vadvirág
Óvodája

-

125 fő

4

Napfény Óvoda és Bölcsőde
Százszorszép Óvodája

-

85 fő

13.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

1

4181 Nádudvar, Kossuth
Lajos u. 8. sz.

1837

2

4181 Nádudvar, Fő út 179.
sz.

201

3

4181 Nádudvar, Puskin u.
15.

2475

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy a vagyon
használati joga
Nádudvar Város
Önkormányzatának
vagyonáról és a
vagyongazdálkodás
szabályairól szóló
rendelet az
irányadó.

az ingatlan
funkciója,
célja
Óvodai és
bölcsődei
nevelés

14. 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, 2016. február 25.
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 2016. február 25. napján kelt,
…….. napjától alkalmazandó 1677/2016. okiratszámú módosító okirattal
végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt:

P.H.

Magyar Államkincstár

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

9./Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Előterjesztés a Polgármester szabadságának ütemezéséről
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
dr. Danka József ügyrendi ,igazgatási, jogi bizottság elnöke, a bizottság
előterjesztést tett a polgármester szabadságának ütemezésére, melynek irásos
anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakat az alábbi
határozati javaslattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Beke Imre Polgármester
2016. évre vonatkozó 39 nap szabadságát az alábbi ütemezés szerint elfogadja:
-

2016. március 29-31, április 1.
2016. május 17-20
2016. június 13-17
2016. július 4-15
2016. október 24-november 4
2016. december 20-30
Összesen:

=
=
=
=
=
=
=

4 nap
4 nap
5 nap
10 nap
9 nap
7 nap
39 nap

Felkéri a testület a Jegyzőt, hogy a szabadság felhasználásával kapcsolatos
adminisztratív feladatokat a jogszabályoknak megfelelően végeztesse el.
Határidő:

Folyamatos

Felelős:

Beke Imre polgármester
Vincze András jegyző

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület 8 igen és 1 tartózkodással a fenti határozati javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2016. (II.25.)
Önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Beke Imre Polgármester
2016. évre vonatkozó 39 nap szabadságát az alábbi ütemezés szerint elfogadja:
-

2016. március 29-31, április 1.
2016. május 17-20
2016. június 13-17
2016. július 4-15
2016. október 24-november 4
2016. december 20-30
Összesen:

=
=
=
=
=
=
=

4 nap
4 nap
5 nap
10 nap
9 nap
7 nap
39 nap

Felkéri a testület a Jegyzőt, hogy a szabadság felhasználásával kapcsolatos
adminisztratív feladatokat a jogszabályoknak megfelelően végeztesse el.
Határidő:

Folyamatos

Felelős:

Beke Imre polgármester
Vincze András jegyző

10./ Különfélék:
1./
Kalmár Erzsébet képviselő, a hulladékszállítással kapcsolatban a 80 literes
edényzet igénylésére vonatkozóan a TVG-Nonprofit KFT üzleti tervének
tárgyalásakor kapott választ nem fogadja el . A jogszabálynak lehetőséget kell
biztosítani a 80 literes edényzetet kérőknek is. Kinek kell felülbírálnia a
jogszabályi döntést? Tájékoztatni kell a lakosságot erről, le kell írni írásba, hogy
legyenek türelemmel, amíg a választ megkapják a beadványukra. Egységesen kell
értelmezni a jogszabályt.
Beke Imre polgármester, fontos dolog ez, tájékoztatták is a lakosságot erről.
Egyébként április 01-től nem lesz ez gond, mert megváltozik a jogszabály a
hulladékgazdálkodással kapcsolatban.
Korcsmáros Sándor képviselő, a környező településeken nem foglalkoznak ezzel,
várják a törvényi változást.
Dr. Sós Csaba aljegyző, a számlázási rend egyértelmű. Annak megfelelően
számláz majd a Kft. amilyen edényzetet igényelt a lakos. A lakosságnak meg kell
érteni, hogy még nincs tisztázva a feltételrendszer a 80 literes kukákra
vonatkozóan. A 60 literes edényzetre igazolást kell kérni az önkormányzattól ,
hogy egyedül álló, vagy egyedül élő. Minden önkormányzat küzd ezzel a gonddal.
Egyébként a lakosság erről tájékoztatva lett.
Beke Imre polgármester, a polgármesteri tájékoztatóban is le lett irva. Egyenlőre
nincs végrehajtási utasitás .
Ludman Lajos Tvg-Nonprofit Kt. ügyvezetője, közösen kell keresni az
önkormányzattal a megoldás kidolgozását. Ez folyamatban van. a 60 literes
edényzet rendben van, csak a 80 literes edényzetre nincs egységes álláspont.
2016. április 01é-től megváltozik a jogszabály, az állam koordináló szervet hoz
létre és a közszolgáltatóval kell majd szerződést kötni. A Koordináló Szerv
számlázza és szedi a dijat, igy a hivatal részére a felügyeleti dijat a koordináló
szervnek kell megfizetnie.
Aki 80 literes edényzetet kér, annak a 80 literes után kell majd fizetnie.
Egyeztetés már volt, van olyan önkormányzat , aki 400,- ft bérleti dijat számol
fel üritésenként, mely az önkormányzati rendeletbe benne van. Van olyan
szolgáltató , aki 9800,-ft-ért adja a kukát, ez az önkormányzati rendeletben van
megfogalmazva.
A veszteséget az önkormányzat fogja finanszírozni.
A nádudvari rendeletben ez nincs szabályozva, ezért módosítani kell, de van olyan
önkormányzat , amely nem foglalkozik ezzel, vagy a közszolgáltató nem ajánlja fel
a szolgáltatást.
Az önkormányzatnak kell megmondani, hogy mit kell tenni, most ez igy sem a
közszolgálatónak, sem a Kft-nek nem jó. Ha kiadja kukákat, akkor vesztesége
csak növekszik ezzel a KFt-nek.

Kalmár Erzsébet képviselő, a kormányrendelet semmiféle eljárásrendet nem
állapit meg a 80 literes kuka kapcsán a kompenzálással kapcsolatban .
Dr. Danka József képviselő, nemcsak a polgármesteri tájékoztatóban, hanem az
ujságban is tájékoztatni kell a lakosságot erről.
Beke Imre polgármester, szeretnék mindenképp megoldani ezt a problémát.
Nádudvaron 3285 családi ház van. kérdésként vetette fel, hogy áll a kukák
kiosztása? Van –e olyan személy, aki még nem kapott, hány darabról van szó?
Ludman Lajos TVG-Nonprofit Kft. ügyvezetője, közel 300-350 kukát nem vittek
még el. Tavaly 3200 ügyféllel volt szerződésük, de ez most csökkent, igy közel
3000 ügyfél van. Egy cég van még , aki nem vitte el a kukát, mert ugy gondolja
rá nem vonatkozik a rendelkezés, de akkor környezetvédelmi szabályértést követ
el, ez is gondot fog jelenteni.
2./
Beke Imre polgármester,
tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az SZSZKnál három telek található, melyet egyesíteni kell az idősek otthona pályázat
megvalósításához. Időközben kiderült, hogy nincs használatbavételi engedélye, és
nem az épült meg, amire építési engedélyt kaptak. Rendezni szükséges .
Ludman Lajos TVg-Nonprofit Kft. ügyvezetője, az SZSZK épületére vonatkozóan
korábbi épitési engedély van, de viszont használatbavételi engedély nincs. Utána
fognak nézni.
Kalmár Erzsébet képviselő, nem tudja, hogy van –e épitési , vagy
használatbavételi engedélye az SZSZK-nak.
Beke Imre polgármester, ezt követően zárt ülést rendelt el, a városi dijak
odaítélésének tárgyalására.
Beke Imre polgármester, a zárt ülésnek vége, igy nyilvános ülésen folytatja
munkáját a képviselő-testület.
Ezt követően elmondta, hogy a városi TV kialakításával kapcsolatban egyeztetett
Jakab Attilával, aki Hajdúszoboszlón is végez ilyen tevékenységet. Sok helyen
dolgoznak.
A lényege , hogy ez egy WEB-TV internet alapu, ehhez felvételt kell késziteni,
melyet saját eszközzel végez. Havi költsége 350 eft/hó. Ez egy ajánlat , egy alku.
Áfa mentes és ez bruttóköltséget jelent. Van egy egyszeri költsége, szerkesztés,
weblap készités , stb. ami 170 eft-ba kerülne. Kéthetente frissíti, városi
eseményeket, testületi ülést, mindent amit kérünk.

Czibere Lajos képviselő, megkérdezte, hogy mennyi lesz a vágott idő, hány óráig
marad itt, hány ember fog vele dolgozni?
Boros Lajosné alpolgármester, erre a forrást meg kell jelölni.
Korcsmáros Sándor képviselő, be kel vonni a nagy cégeket is.
Beke Imre polgármester, köszöni az ötleteket, még lesz további egyeztetés és azt
követően fogja tájékoztatni a képviselő-testületet.

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt az ülést 16, 15 órakor berekesztette.

Kmft.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

dr. Danka József
Korcsmáros Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítők

