JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2016. március 17-én de. 8,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri
Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
rendkívüli ülése alkalmából.
Jelen vannak: Beke Imre polgármester
Boros Lajosné,
Csendes Ferenc,
Dr. Danka József,
Kalmár Erzsébet,
Korcsmáros Sándor,
Ludmanné Papp Ilona,
Réz Szilárd képviselők,
Vincze András jegyző,
Dr. Sós Csaba aljegyző,
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,
Kovács Lászlóné irodavezető,
Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,
Távolmaradását bejelentette:
Czibere Lajos képviselő
Beke Imre polgármester, megállapította, hogy 8 fő képviselő jelen van, így a testület
határozatképes.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Előterjesztést tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre dr. Danka József és Korcsmáros Sándor
képviselőkre, melyet a testület 8 igen szavazattal elfogadott.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Beke Imre polgármester, ezt követően előterjesztést tett a meghívóban közölt napirendi
pontokra, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbiak
szerint tárgyalja:

-21./ A Nádudvar Város Önkormányzata és az Unicornis-Dent Kft. között a nádudvari 1.
sz. fogorvosi körzet fogászati alapellátására kötött feladat-ellátási szerződésben
személyes közreműködésre kijelölt személy helyettesítése
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
2./ A Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulástól a KEOP-1.3.0/0911-2011-0010 azonosító számú „Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Projekt” keretében
létrejött vagyon átvétele
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A Nádudvar Város Önkormányzata és az Unicornis-Dent Kft. között a nádudvari
1. sz. fogorvosi körzet fogászati alapellátására kötött feladat-ellátási szerződésben
személyes közreműködésre kijelölt személy helyettesítése
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város Önkormányzata és az
Unicornis-Dent Kft. között a nádudvari 1. sz. fogorvosi körzet fogászati alapellátására
kötött feladat-ellátási szerződésben személyes közreműködésre kijelölt személy
helyettesítésére, mely a jegyzőkönyv írásos mellékletét képezi.
Dr. Sós Csaba aljegyző, elmondta, hogy a doktornő 2014-ben férjhez ment s
megváltoztatta a nevét Dr. Szabó Fruzsináról Dr. Haris Fruzsinára. A doktornő úgy
döntött, hogy egészségügyi tevékenységét a Dr. Szabó Fruzsina néven kívánja folytatni.
Csendes Ferenc képviselő, akkor miért dr. Haris Fruzsina?
Dr. Sós Csaba aljegyző, válaszában elmondta, hogy az egészségügyi jogszabályok
ugyanakkor arra lehetőséget adnak, hogy választása szerinti néven folytassa fogorvosi
tevékenységét. Igy dr. Szabó Fruzsina néven.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az előterjesztést
az alábbi határozattal fogadják el:
A Képviselő-testület a Nádudvar Város Önkormányzata és az Unicornis-Dent Kft. között
kötött feladat-ellátási szerződés alapján Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestülete tudomásul veszi Dr. Haris Fruzsina bejelentését, hogy 2016. április 1-től 2016.
október 1-ig a feladat-ellátási szerződés alapján őt terhelő ún. személyes
közreműködési kötelezettséget helyettesítés útján Dr. Gulácsy Albert (szül.: Románia,
Nagyvárad, 1980. július 27.) pecsétszáma: 75806 és Dr. Lengyel Viktória (szül.:
Debrecen, 1988. április 19.) pecsétszáma: 79616 fogorvosok látja el.

-3Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a döntéséről írásban értesítse az
Unicornis-Dent Kft. ügyvezetőjét Dr. Haris Fruzsinát.
Határidő: 2016. március 18.
Felelős:
Beke Imre polgármester
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Önkormányzati számú határozata:

27/2016.

(III.17.)

A Képviselő-testület a Nádudvar Város Önkormányzata és az Unicornis-Dent Kft. között
kötött feladat-ellátási szerződés alapján Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestülete tudomásul veszi Dr. Haris Fruzsina bejelentését, hogy 2016. április 1-től 2016.
október 1-ig a feladat-ellátási szerződés alapján őt terhelő ún. személyes
közreműködési kötelezettséget helyettesítés útján Dr. Gulácsy Albert (szül.: Románia,
Nagyvárad, 1980. július 27.) pecsétszáma: 75806 és Dr. Lengyel Viktória (szül.:
Debrecen, 1988. április 19.) pecsétszáma: 79616 fogorvosok látja el.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a döntéséről írásban értesítse az
Unicornis-Dent Kft. ügyvezetőjét Dr. Haris Fruzsinát.
Határidő: 2016. március 18.
Felelős:
Beke Imre polgármester
2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulástól a KEOP1.3.0/09-11-2011-0010 azonosító számú „Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Projekt”
keretében létrejött vagyon átvétele
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulástól a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0010 azonosító számú „HajdúBihari Ivóvízminőség-javító Projekt” keretében létrejött vagyon átvétele, mely a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Elmondta, hogy
200 millió forintot meghaladó vagyonról van szó. A viztisztitó
berendezés működik, folyamatosan szivaccsal mossák a kb. 60 km hosszúságú
csőhálózatot, hogy a falán lerakódott üledéket eltávolítsák, de kell egy kis idő, amíg
biológiailag ismét beáll a víz minősége.

-4Boros Lajosné alpolgármester, elmondta, hogy az iskolát is érintette az vízminőség
romlása, mert a Hajdu-bihar megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növényés Talajvédelmi Főosztály nem találta megfelelőnek és a konyhában nem lehet ezzel
főzni. Ők megoldják, mert hordják a konyhára a vizet a viztisztitó berendezésből, illetve
palackos vizet vásárolnak. Viszont azt nem érti, hogy az óvodákban akkor miért lehet
használni ugyanazt a vizet, amit az iskolába nem. A fertőzés burjánzik az óvodában,
sok a hasmenéses, hányásos beteg gyerek. Miért van megengedve, hogy az óvodába
ezzel a vízzel főzzenek. Egyébként küldtek el vízmintát az iskolából, de nem hajlandóak
kiadni az eredményt a vizsgálatról. Kéri a polgármester Urat, hogy segítsen benne,
hogy megkapják a vizsgálati eredményt.
Csendes Ferenc képviselő, lehet máshol is vízvizsgálatot kérni. A NAGISZ Zrt nem a
TRV-vel vizsgáltatja az ivóvizet, hanem Debrecenben, egy akkreditált laborban.
Beke Imre polgármester, a TRV-nek irni fog levelet, és kérni fogja, hogy a nyilatkozatot
adják ki , hogy az EU szabványnak megfelelő vizet tud –e adni, mivel a
szűrőberendezést már átadták. Ismételten meg kell vizsgáltatni a vizet.
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,
elmondta, hogy levették a vízmintát az
iskolában, de a TRV nem hajlandó kiadni a vizsgálati eredményt, három hónapja.
Csendes Ferenc képviselő, elmondta, hogy a NAGISZ Zrt-nek a Hajdu-Bihar megyei
Vizmüvel van szerződés kötve a vízvizsgálatra vonatkozóan, mivel az állatoknak is
ugyan olyan minőségű vizet kell adni, mint az embernek. Ezen labor vízvizsgálati
eredményeit mindenhol el kell fogadni.
Ludmanné Papp Ilona képviselő, nem érti a határozati javaslatot. Mit jelent a
beruházási összeg, és mi a halasztott bevétel? Nem egyeznek meg a számok.
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, elmondta, hogy ez egy társulási beruházás közel
1.8 milliárd forintos. Ebből Nádudvarra 259 millió forint beruházási összeg esik. Ez a
vagyon az önkormányzat tulajdona lesz a beruházás befejeztével. A beruházás
üzembehelyezése megtörtént, igy a Nádudvarra eső vagyon értékét a társulat átadja,
a Nádudvar Városi Önkormányzata pedig átveszi. A halasztott bevétel 248 millió forint
esetében: év végén a kiadás- és bevételi oldalnak szinkronba kell lenni, de december 8ig a gesztor Derecskei Önkormányzat az uniós támogatást nem kapta meg, mivel a
projekt pénzügyi elszámolása az aktiválást követően bonyolódik. A két összeg azért
nem egyezik meg, mert már a megvalósítás során történt támogatás kiutalás.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az előterjesztést
az alábbi határozati javaslattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a HajdúBihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulástól a KEOP-1.3.0/09-11-20110010 azonosító számú „Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Projekt” keretében létrejött
vagyont 259.064.861 Ft beruházási összeggel, és 247.826.330 Ft halasztott bevétellel
2015.12.08. napjával átveszi.

-5A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a térítésmentes átadás-átvételi
megállapodások aláírására.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a határozat egy példányát
írásban küldje meg a Társulás Elnökének.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt gondoskodjon az átvett vagyon önkormányzat
könyveiben történő átvezetéséről.
Határidő: 2016. március 18.
Felelős:
Beke Imre polgármester
Vincze András jegyző
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Önkormányzati számú határozata:

28/2016.

(III.17.)

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a HajdúBihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulástól a KEOP-1.3.0/09-11-20110010 azonosító számú „Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Projekt” keretében létrejött
vagyont 259.064.861 Ft beruházási összeggel, és 247.826.330 Ft halasztott bevétellel
2015.12.08. napjával átveszi.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a térítésmentes átadás-átvételi
megállapodások aláírására.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a határozat egy példányát
írásban küldje meg a Társulás Elnökének.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt gondoskodjon az átvett vagyon önkormányzat
könyveiben történő átvezetéséről.
Határidő: 2016. március 18.
Felelős:
Beke Imre polgármester
Vincze András jegyző

-6Interpelláció:

Boros Lajosné alpolgármester, tájékoztatta a képviselő-testületet és a polgármestert,
hogy a szülők és a lakosság nagyon fel van háborodva, mivel az orvosi rendelőkben a
nyilvános WC be van zárva, nem használhatják. Mostanában nagyon sok a
hasmenéses, hányásos beteg, és igen kellemetlen helyzetbe kerülnek e-miatt. Ugy
tudja, hogy a rendelőkben a WC-t nem szabad bezárni. Kérte a polgármester urat, hogy
tegye meg intézkedését ez ügyben.
Továbbá kedden és pénteken is nagyon sok idős ember jár vásárolni a piacra, és jó
lenne, ha lenne nyilvános WC is az utcán.
Ludmanné Papp Ilona képviselő, a közkifolyót is kellene tenni a Fő utcára, hogy
legalább inni tudjanak. Nemcsak a nádudvariak, hanem azok az emberek is, akik
idelátogatnak.
Beke Imre polgármester, az orvosi rendelőkben minden esetben nyitva kell lenni a WCnek, ebben meg fogja tenni az intézkedést. A nyilvános WC és a közkifolyók esetében
tájékozódni fog.
Mivel több napirend és hozzászólás nem volt az ülést 9,00 órakor berekesztette.

Kmft.
Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

dr. Danka József
Korcsmáros Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítők

NÁDUDVAR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016.

március 17-ei ülésének
jegyzőkönyve
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