JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2016. április 20-án de. 7,30 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,
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,
Ludman Lajos TVG-Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,

Beke Imre polgármester, megállapította, hogy 9 fő képviselő jelen van, így a testület
határozatképes.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Előterjesztést tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre dr. Danka József és Korcsmáros
Sándor képviselőkre, melyet a testület 9 igen szavazattal elfogadott.
Beke Imre polgármester, ezt követően előterjesztést tett a meghívóban közölt
napirendi pontokra, és javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a meghívóban közölt napirendi pontokat 9 igen szavazattal
elfogadta és az alábbiak szerint tárgyalja

1./ Magyar szürkék útja Oxenweg pályázat beadása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester

1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Magyar szürkék útja Oxenweg pályázat beadása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Magyar szürkék útja Oxenweg
pályázat beadása, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Czibere Lajos képviselő, hiányolta az előterjesztésből a szerződéstervezetet,
ami a beadandó pályázat mellékletének része. Nincs megnevezve cél, nincs
program, nem tudja mire pályázunk.
Beke Imre polgármester, jelen előterjesztésben egy szándéknyilatkozatot kell
elfogadni a testületnek, hogy csatlakozik a konzorciumhoz a benyújtásra
kerülő projektben részt kíván venni. Ezt a projektet a Hajdu-Bihar megyei
Önkormányzat koordinálja, mint konzorcium vezető . Nyolc település van a
konzorciumba .
Kalmár Erzsébet képviselő, hiányolja az előterjesztésből, hogy mi a
szándék, mire akar pályázni az önkormányzat? Igy nem lehet tárgyalni.
Beke Imre polgármester, sok elképzelés van, de van egy keret, amibe bele
kell férni. Ez most csak előzetes információ , a későbbiekben tájékoztatja a
testületet.
Ludman Lajos TVG-Nonprofit Kft. ügyvezetője,
a Hajdu-Bihar Megyei
Önkormányzatnál tárgyaltak a mult héten csütörtökön erről a projektről . ez
egy turisztikai projekt, van elképzelés. Nádudvarra eső összeg kb. 150 millió
forint körül van, de figyelembe kell venni azt is, hogy mit lehet beletenni ebbe
a projektbe.
Ez egy turisztikai projekt, turizmusfejlesztési projekt. Az
elképzelések között szerepel a Polgármesteri Hivatal régi szárnyának a teljes
körű átalakítása, felújítása. Külső-belső átépítés. Itt szerepel egy kiállítótér,
turisztikai fogadó helyiség, ami nem múzeum, bemutató terem. Éves nyitva
tartás lesz, ahova kell egy fő, és még a kiszolgáló résznél is. közel 60 milliós
tétel ez.
Az I.sz. tó Emőd tó környékének rendezése is tervbe van, a Kösely felőli füves
terület víztelenítése, alagcsövezése, a viziszinpad rendbetétele, nyitott-fedett
rész kialakítása. Nem biztos, hogy minden elképzelés kijön az összegből,
mert az előzetes számítások alapján közel 170 millió forint, plusz még a
Nádudvarra eső közös költség, pl. tervezés, ellenőrzés, kommunikáció,
eszközbeszerzés.
A legutolsó egyeztetés alkalmával csökkenteni kellett ezt az összeget. Igy a
régi Polgármesteri Hivatal lenne a fő elem a projektbe, és a tó környékének a
rendezésénél meg kell nézni, hogy mi maradhat benne , hogy beleférjen a
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pályázat költségébe. Volt arról szó, hogy csak a nyitott – fedett színpadot
hagyják meg a projektbe, a füves részt nem csinálják.

Ez a konzorcium 9 tagból áll, 8 település és a Megyei Önkormányzat, de
szerződés még nincs a pályázathoz.
A Megyei Önkormányzat nem döntötte el, még nincs meg a végső egyezség a
településekkel, hogy a saját fejlesztés közös lesz –e vagy mindenki egyedül
adja a pályázatát. A konzorciumvezető közös pályázat beadását akarja.
Most jelenleg a szándéknyilatkozatot kell elfogadni a közös konzorcium által
benyújtandó projektben való részvételhez.
Ludmanné Papp Ilona képviselő, elmondta, hogy a polgármester úr
megbízásából egy ad-hoc bizottság alakult az idegenforgalmi koncepció
felülvizsgálatára, ennek kapcsán foglalkoztak a pályázattal is. Ő felvette a
kapcsolatot Maczik Erikával, mint területi referenssel, aki elmondta, hogy
Hajdu-Bihar megyére turisztikai célu forráskeret terhére 975 millió ft került
elkülönítésre. Ezt a projektet 2020-ig meg
kell valósítani. A projekt
megvalósítása 8 település együttműködésével történik, igy Balmazújváros,
Hajdúnánás, Nádudvar, Hajdúszoboszló, Hajdúböszörmény, Tiszacsege,
Hortobágy, Nagyhegyes. A konzorciumvezető a Hajdu-Bihar megyei
Önkormányzat.
Arról is tájékoztatást kapott, hogy a 150 millió forintból csak 100-120 millió
forint erejéig lehet a költségeket beállítani, továbbá, hogy a Polgármester Úr
és Ludman Lajos ügyvezető úr már tárgyaltak ebben a témában, a régi
Polgármesteri Hivatal teljes átalakításáról, felújításáról, illetve az Emődtó
felújításáról.
Kevés a pénz , hogy minden elképzelést megvalósítsunk. Közösen Boros
Lajosné alpolgármester Asszonnyal kezdtek hozzá az régi hivatali épület
átalakításának megtervezéséhez. Ez egy bemutató terem lenne, egy térbe
nyitnák az egészet, vagy két –három kisebb helyiséget alakítanának ki. Lenne
benne fogadó tér is, és egy nagyobb helyiség is, ahol a közigazgatás 150 ével
ezelőtti szakmai munkával kapcsolatos kiállítás kerülne bemutatásra. Milyen
volt régen a kézművesség, mely a szürke marhával kapcsolatos dolgokat
szemléltetné, mint kosárfonás, kötélverés, pásztorok bemutatása a szürke
marha hajtással kapcsolatban.
Ebbe az attrakcióba beférne
még egy értékgyűjtemény, Kovács Zsolt
térképgyűjteménye, ez a
tájegységünk bemutatója lenne. Továbbá a
szakiskolás tanulók is tarthatnának bemutatót, de ennek még utána kell járni.
Beke Imre polgármester, a konzorciumnak az az előnye, hogy a települések
összefognak, és valószínű, hogy a
100 %-os támogatottságú projektet
elnyerik. Van nagyon sok régi elképzelés, igy többek között a tó környékének
a rendezése is, több helyiség felújítása, de minden nem fér bele ebbe a
projektbe, mert meg van határozva az összeg.
Most csak a szándéknyilatkozatot kell elfogadni , hogy csatlakozni kívánunk
ehhez a konzorciumhoz.
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Czibere Lajos képviselő, azért lenne bemutató terem nem múzeum, mert
belépő dijat nem lehet szedni? A bekerülési költség tartalmazza e a
berendezés költségeit, és mennyi a fenntartási költség?

Ludman Lajos TVG-Nonprofit Kft. ügyvezetője,
elmondta, hogy a
fenntartási idő öt év az átadást követően. Ha nem csökken a pénz, a
tárgyakat kivéve, az üzemeltetési költség emelkedni fog, mivel energia
megtakarítás kevés.
Itt közmunkások alkalmazását mellőzni kell, viszont a projektben állandó
létszám biztos kell, de nem közmunkás. Emléktárgyakat kell árusítani, illetve
kézműves termékeket eladni. Látogatószámot kell produkálni, ugy gondolja,
hogy itt Nádudvaron 2-3 ezer látogatóra lehet számolni. Belépőt lehet szedni,
ha ugy gondolja a testület.
Kalmár Erzsébet képviselő, megkérdezte, hogy az Emődre az öt év
fenntarthatóság nem vonatkozik, csak a bemutatóteremre? Jónak tartaná, ha
a következőkben a képviselő-testület tagjai is tehetnének javaslatot uj projekt
elképzelésről. A fejlesztéseket jobban elő kell készíteni a jövőben. A jelenlegi
projekt 100 %-os támogatottságú, de ha mégsem lesz elég a pénz, akkor az
önkormányzat dönt a többletköltségről? Erről is beszélni kell.
Ludman Lajos TVG-Nonprofit Kft. ügyvezetője,
költségek többe kerülnek a becsült költségnél.

előfordulhat, hogy a

Ludmanné Papp Ilona képviselő, elhagyta az üléstermet, igy a jelenlévő
képviselők száma: 8 fő
Majd az akkori helyzetnek megfelelően dönt a testület, hogy csinálja –e a
munkát, vagy sem, jóváhagyja –e a többletköltséget, vagy sem. Ez egy
konzorcium , itt együtt kell működni.
Elmondta azt is, hogy ezekről a fejlesztésekről volt előadás a képviselők
részére MÁD-on, tehát nem ismeretlen előttük. Egyébként itt Nádudvaron is
lehet egy tájékoztatót tartani a képviselők részére. Ez már egy három éve
előkészített ötlet, és ebből lesz egy csomag.
Korcsmáros Sándor képviselő elhagyta az üléstermet, igy a jelenlévő
képviselők száma: 7 fő
Ludmanné Papp Ilona képviselő visszaérkezett az ülésterembe, igy a jelenlévő
képviselők száma: 8 fő
Beke Imre polgármester, megkérdezte, hogy önállóan
projektbe az önkormányzat?

indulhat –e ebbe a

Ludman Lajos TVG-Nonprofit Kft. ügyvezetője, elmondta, hogy ebben a
projektben önállóan is indulhatna az önkormányzat, de erre nincs lehetőség,
mert nagyon rövid a beadási határidő, jövő hét szerda.
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Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben szerepelő
határozati javaslatot az alábbi határozattal
fogadják el:
A Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Terület-és
településfejlesztési Operatív program keretében TOP-1.2.1-15 kódszámon kiírt,
„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés”
tárgyú pályázati felhívásra a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, mint
konzorciumvezető által „Magyar szürkék útja – Oxenweg” címmel benyújtásra
kerülő projektben részt kíván venni.
A projektben történő részvétel érdekében Nádudvar Város Önkormányzata a
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által vezetett konzorciumhoz csatlakozni
kíván.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy döntéséről írásban
értesítse a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatot.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, a pályázatban történő
részvételhez szükséges konzorciumi megállapodás(ok) aláírására.
Határidő: 2016. április 22.
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
(IV.20.) Ök. sz. határozata:

Képviselőtestületének

31/2016.

A Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Terület-és
településfejlesztési Operatív program keretében TOP-1.2.1-15 kódszámon kiírt,
„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés”
tárgyú pályázati felhívásra a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, mint
konzorciumvezető által „Magyar szürkék útja – Oxenweg” címmel benyújtásra
kerülő projektben részt kíván venni.
A projektben történő részvétel érdekében Nádudvar Város Önkormányzata a
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által vezetett konzorciumhoz csatlakozni
kíván.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy döntéséről írásban
értesítse a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatot.
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Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, a pályázatban történő
részvételhez szükséges konzorciumi megállapodás(ok) aláírására.
Határidő: 2016. április 22.
Felelős:

Beke Imre polgármester

Egyebek:
Ludmanné Papp Ilona képviselő, megkérdezte, hogy a civilszervezetek, - érti
itt a Kincsesházat – megkaphatják –e már az önkormányzati támogatást, amit
a képviselő-testület jóváhagyott?
Beke Imre polgármester, folyamatban van a támogatással kapcsolatos
feladatok rendezése.

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt az ülést 8,30 órakor
berekesztette.

Kmft.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

dr.Danka József
Korcsmáros Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítők
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VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK
2016. április 20-ai ülésének
jegyzőkönyve

Tartalmazza:

-

a 31/2016. (IV.20.) önkormányzati számú határozatot, a Magyar
szürkék útja Oxenweg pályázat beadásának elfogadásáról

7

