JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016. április 28-án du. 14,00 órakor a Nádudvari Polgármesteri
Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 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,
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,
Bökönyi-Fórián Éva Anett HBM Kormányhivatal Hajdúszoboszlói
Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztály vezetőjét osztályvezető,
Dr. Jancsó Zoltán orvosügyelet ügyvezető,
Tóthné Budaházi Judit ÁMK. igazgató,
Komárominé Dobi Anikó védőnő
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.
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: 8 fő
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elfogadta és az alábbiak szerint tárgyalja
1./ A Munkaügyi Központ tájékoztatója a munkaerő piac és munkanélküliség
2015. évi helyzetéről Nádudvar várost érintően és a várható központi
intézkedésekről.
Előterjesztő: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatala
Foglalkoztatási Osztály vezetője
2./ Beszámoló az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Kft.(központi orvosi ügyelet) 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: ügyvezető
3./ Tájékoztató az anya és csecsemőgondozásról és a védőnők 2015. évi védőnői
munkáról
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
4./ Nádudvar Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.
(II.26.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
5./ Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önálló orvosi
tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V. 29.) önkormányzati rendelete
hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
6./ Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati
hulladékgazdálkodási
közfeladatok
ellátásáról
szóló
7/2016.
(III.30.)
önkormányzati rendelete módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
7./Jelentés az önkormányzat és intézményei 2015. évi belső ellenőrzéséről.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
8./ Beszámoló az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2015. évi
tevékenységéről, és a 2016. évi munka-tervének elfogadásáról
Előterjesztő:
Beke Imre polgármester
9./Boros Lajosné intézményvezetői pályázatával kapcsolatos véleményezés
Előterjesztő: Beke Imre polgármester

-310./ Az önkormányzattól 2015. évben támogatást kapott civil szervezetek pénzügyi
és szakmai beszámolója
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
11./ A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Hajdúszoboszlói
Rendőrkapitányság Nádudvari Rendőrőrse 2016. évi önkormányzati támogatása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
12./ K ü l ö n f é l é k
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: 1./ A Munkaügyi Központ tájékoztatója a munkaerő piac és
munkanélküliség 2015. évi helyzetéről Nádudvar várost érintően és a várható
központi intézkedésekről.
Előterjesztő: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatala
Foglalkoztatási Osztály vezetője
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Munkaügyi Központ tájékoztatójára a
munkaerő piac és munkanélküliség 2015. évi helyzetéről Nádudvar várost érintően
és a várható központi intézkedésekről, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Bökönyi-Fórián Éva Anett osztályvezető, kiegészítésként elmondta, hogy a
támogatási eszközkeret elfogyott, felfüggesztésre került. Vizsgálja a megye, és
reméli, hogy pozitív irányba mozdul el, hisz év végéig foglalkoztatási politikai
eszközöket működtetni kell. Bízik abban hogy ez csak egy átmeneti állapot.
Kalmár Erzsébet egészségügyi, ifjúsági és Szociális Bizottság elnöke, elmondta,
hogy az anyag sok információt ad. Nádudvar vonatkozásában 1103 álláshelyet
jelentettek be a foglalkoztatók 2014. évben, ebből 1070 volt a támogatott, a többi
álláshely nem támogatott. 2015-ben 1143 uj álláshellyel bővült a kínálat, igy 995
volt a támogatással egybekötött és 148 a támogatás nélküli álláshely. Mi a
különbség a támogatott és nem támogatott álláshely között?
Vállalkozóvá válás támogatottságánál mi a tapasztalat? A rövid futamú
támogatottsági forma elégséges e?
A nők 40 éven felüli szolgálati viszonyának elősegítése 2015. évben működött-e?
Diákok nyári foglalkoztatására lehet-e számítani ebben az évben? Képzés utáni
bérpótló támogatás nem volt ilyen, vagy csak központilag lehet igényelni?
Lakhatási támogatást nem ismerik az emberek, vagy nem jogosultak rá?

Sok a közérdekű munkára itélt. A tudatos felderítő munka eredménye ez, vagy
más eredményes eljárás adatait tükrözi?
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támogatási forma lesz?
Megköszönte a munkát és további sok sikert kívánt, és elfogadásra javasolja a
tájékoztatót
Boros Lajosné alpolgármester, egy részletes, alapos , tartalmas anyagot kaptunk.
Pályázatok beadásához nagyon hasznos, sok jó információ található benne.
Informatív, jól felhasználható. Sokszínű a támogatási forma, a foglalkoztatottak
képzési formája. A pályakezdőkkel kapcsolatban, akiknek nincs meg a 8 osztálya,
hogyan szólítják meg azt a réteget? Nála fel van irva azoknak az embereknek a
listája, akiknek nincs csak 6 osztálya ( 32 ) és szeretnének tanulni, van e erre
lehetőség? Az anyag elkészítéséhez gratulál és elfogadásra javasolja.
Bökönyi-Fórián Éva Anett osztályvezető, náluk is felmerült a gondolat, hogy van
e- értelme az iskolarendszerű képzésre, 8. osztályt indító pályázat
igénybevételére.
A vállalkozóvá válás támogatásával kapcsolatban elmondta, hogy az álláskeresők
vállalkozóvá válását elősegítő támogatásoknál minden esetben számszaki üzleti
tervet kérnek, amit pontosan ki kell dolgozni a vállalkozónak, és ha jó, azt
támogatják. A program keretében hat hónapra nyújtható támogatás. Egy nyolc
hónapra tervezett pályázatnál nem biztos, hogy életképes marad a vállalkozás.
Akinek van törzstőkéje az arra építhet.
A nők 40 éves szolgálati ideje megszerzésének elősegítése, mely az Ő személyes
ajánlása,, kiemelt figyelmet fordítanak a program sikeres végrehajtására. Van
amikor nincs rá forrás, de ha mégis, akkor már az is jó, ha egy-két főt tud segíteni,
akkor már megérte.
Diákmunkával kapcsolatban nem tudja, hogy lesz-e, de azért lehet rajta
gondolkodni. Lakhatási támogatásnál sok mindennek meg kell felelni. Zömmel
életvitelt kell igazolni, és olyan részletes bérleti szerződést kérnek, amit a bérbeadó
nem akar kitölteni, nem akar aláríni. A dokumentálással van a gond, mert a
harmadik fél a bérbeadó nem hajlandó elfogadni a bérleti szerződést. Viszont, ha
valaki kérelmezi és mindennek megfelel, az kap támogatást.
Elmondta, hogy Hajdúszoboszlón is beszámolt a munkaügyi központ működéséről,
és ott is téma volt a közérdekű munka nagysága , és a járási hivatalnál van a
legmagasabb szám. Külön ügyintézőt foglalkoztatnak erre, mivel nagy mértékű a
rendőrség felderítő munkája, ezért van a sok közérdekű munka, 95 % helyszíni
birság .
Arról, hogy a közfoglalkoztatás megszűnik, nem tud. A segélyezési rendszert
próbálják átváltoztatni. Mindenkinek a foglalkozatását az államnak meg kell
oldani, ha nem oldják meg, akkor halmozottan hátrányos helyzetű lesz. Nagy
válságot okoz, ezt nem lehet kivezetni a rendszerből, esetleg más formában
működetni.

Nehezen indult ez a közmunkaprogram, de neki jó tapasztalatai vannak, örülnek
az emberek, hogy mennek dolgozni. Igény van rá, ez mindenképp pozitívum.

-5A bürokrácia csökkentésére várnak, a minisztériumban várják az ötleteinket, mint
alulról jövő kezdeményezésként, mivel közvetlenül mi vagyunk kapcsolatba az
emberekkel.
A tanulók beiskolázásával kapcsolatban elmondta, hogy általános 7-8. osztály
elvégzésére volt indítva osztály, de bonyolult a megszervezése, nem mindig jól
zárult. Egy évet támogatta az állam. Négy osztályt nem lehet egy év alatt elvégezni.
Minden esetre kezdeményezni fogja, hogy az általános iskola 5- 6-7-8.
évfolyamának elvégzésére is legyen képzés.
Boros Lajosné alpolgármester, a 7- 8. osztály elvégzése is nagyon sokat segített,
nagyon sok nőt érintett. Nagyon jó kezdeményezésnek tartja.
Bökönyi-Fórián Éva Anett osztályvezető, felzárkóztató program volt, de alig
vizsgáztak le egy páran. Nem jutnak el odáig, viszont sok pénzt fektetett bele az
állam, nem érte meg. Mentori tevékenységgel lehetne őket ösztönözni az iskola
elvégzésére.
Beke Imre polgármester, akinek van szakképzettsége , azt sokkal könnyebb
foglalkoztatni , talán még a 8. osztállyal rendelkezőket is, de akinek nincs meg az
általános iskola nyolc osztálya, attól nem lehet példaértékű munkát várni.
Megköszönte a munkát és javasolta a határozati javaslatot pontosítsák azzal,
hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatala
Foglalkoztatási Osztály vezetőjét a testület döntéséről értesítsék ki és az alábbi
határozati javaslattal fogadják el:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Munkaügyi Központ munkaerő és munkanélküliség 2015. évi
helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadta.
Felkérte a képviselő-testület a polgármestert, hogy a testület döntéséről
a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatala
Foglalkoztatási Osztály vezetőjét értesítse ki.
Határidő: 2016. május 28.
Felelős: Beke Imre polgármester
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő

A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot a pontosítással együtt , 8 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Munkaügyi Központ munkaerő és munkanélküliség 2015. évi
helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadta.
Felkérte a képviselő-testület a polgármestert, hogy a testület döntéséről
a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatala
Foglalkoztatási Osztály vezetőjét értesítse ki.
Határidő: 2016. május 28.
Felelős: Beke Imre polgármester
2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Beszámoló az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft.(központi orvosi ügyelet) 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: ügyvezető
Réz Szilárd alpolgármester elhagyta az üléstermet, igy a jelenlévő képviselők
száma 7 fő
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett az Orvosi Ügyelet Egészségügyi
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.(központi orvosi ügyelet) 2015. évi
tevékenységéről szóló beszámolója, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Megkérdezte dr. Jancsó Zoltánt az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. szakmai
vezetőjétől, hogy kívánja –e kiegészíteni a tájékoztatót?
Dr. Jancsó Zoltán szakmai vezető, nem kívánja kiegészíteni a tájékoztatót, a
feltett kérdésekre fog válaszolni.
Réz Szilárd alpolgármester visszaérkezett a tanácsterembe, igy a jelenlévő
képviselők száma: 8 fő
Kalmár Erzsébet egészségügyi, ifjúsági és szociális bizottság elnöke, a bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, és megállapították, hogy egy rentábilis anyagról
van szó, az ügyelet növekedett, nagyobb a terület, több az orvos.

Újszerűnek tartotta, hogy a helyi háziorvosok elektronikus úton is kérhetik az
ügyeleti betegellátottakról a tájékoztatást.
Kérdése, hogy kérik –e a helyi háziorvosok az ilyen fajta, elektronikus úton való
tájékoztatást, és kapnak e-?
-7Ugy látja, hogy a tavalyihoz képest növekedett a betegforgalom, a továbbküldési
arány romló egészségügyi állapotot mutat?
Panasz nem volt az ügyeletre. Kérdésként vetette fel, hogy az önkormányzati
támogatást mire fordítják?
A beszámolót elfogadásra javasolja.
Ludmanné Papp Ilona
oktatási, kulturális, sport és idegenforgalmi bizottság
elnöke, lakossági panaszt kíván tolmácsolni. Súlyos beteghez nem mentek ki
azonnal, ugy kb. másfél óra múlva. Jobban kellene az ügyeletesnek látni, hogy
milyen esethez hívnak orvost. Úgy látja, hogy a váltásnál van gond, amikor elmegy
az ügyelet, és kezdődik a helyi háziorvosok rendelése, a köztes idővel van
probléma.
Dr. Jancsó Zoltán orvosügyelet KFT szakmai vezető, romló egészségügyi
tendenciát tapasztalunk –e? a nádudvari betegforgalom nem magas, de a
lakosságszámhoz viszonyítva magas. 13-14 % a mentőhívás, máshol 6-7 %-os.
Az ügyeletes orvosok mondták, hogy valóban sok itt a súlyos eset, mi az oka nem
tudja. Több a mentőhívásos eset.
Elhangzott, hogy több az orvos, nagyobb a terület is. Nemcsak ide Nádudvarra
jönnek, hanem a többi hozzájuk tartozó településre is. Á
átlagosan 5 ügyelet volt, de most 7 ügyeletet látnak el a bővüléssel együtt. Az
elvándorlás itt is érződik.
A lakossági panasszal kapcsolatban kérte a képviselő asszonyt , hogy pontos
nevet és címet adjon, mert másképp nem tudja kivizsgálni az esetet. Ugyanis a
diszpécserszolgálat működik, itt mindennek utána lehet nézni.
A váltással van a gond, igen ő is találkozott ilyennel , ha valóban súlyos az eset,
akkor nincs kérdés, el kell látni a beteget. Nem könnyű kivédeni, mert az ügyeletes
orvos 8 órára megy dolgozni a debreceni Klinikára. Kéri ebben a rugalmasságot.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben szerelő határozati javaslatot az alábbi határozattal fogadják el:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
(központi orvosi ügyelet) 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadta.
Kérte a polgármestert, hogy a testület döntéséről az orvosi ügyelet ügyvezető
igazgatóját értesítse ki.
Határidő: 2015. április 26.
Felelős: Beke Imre polgármester

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő

-8A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2016. (IV.28.)
önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
(központi orvosi ügyelet) 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadta.
Kérte a polgármestert, hogy a testület döntéséről az orvosi ügyelet ügyvezető
igazgatóját értesítse ki.
Határidő: 2015. április 26.
Felelős: Beke Imre polgármester
Réz Szilárd alpolgármester elhagyta az üléstermet, igy a jelenlévő képviselők
száma: 7 fő
3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Tájékoztató az anya és csecsemőgondozásról és a védőnők 2015. évi
védőnői munkáról
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett az anya és csecsemőgondozásról és a
védőnők 2015. évi védőnői munkáról szóló tájékoztatóra, melynek írásos anyaga a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Elmondta, hogy a védőnők naponta köztünk dolgoznak , a családokhoz mennek,
iskolába, kismamákat látogatnak, stb. ilyenkor derül ki mi az ő munkájuk, mit
tudnak. A védőnők csecsemőkortól felnőttkorig végigkísérik a gyerekeket. Nagyon
sok szép és sok kellemetlen dolog is van, amit csinálniuk kell lelkiismeretesen.
Nagy a felelősségük is.

Komárominé Dobi Anikó védőnő, elmondta, hogy eszközigénnyel fordultak az
önkormányzathoz, melyet meg is kaptak. Nagy szükség volt a mindennapi
munkához, nagy segítség, melyet megköszönt.
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bizottság megtárgyalta az előterjesztést , és megköszönte a lelkiismeretes és
felelősségteljes munkáját a védőnőknek.
Megállapították, hogy a születések száma 2016. évben tovább emelkedett. Ez jó?
Aggasztónak találja, hogy ¼ rész veszélyeztetett , a környezet, illetve egy része
egészségügyi okból. Szép és lelkiismeretes ez a munka , sokat kell nekik dolgozni.
Jelenleg két fő dolgozik, két fő szülés miatt távol van.
Megjelent az iskolában a tetvesség, van –e megfelelő fertőtlenítés? Hogyan tudnak
ellene védekezni?
Javasolta a határozati javaslatot kiegészíteni azzal, hogy a képviselő-testület
ismerje el köszönje meg a lelkiismeretes munkájukat. Az előterjesztést
elfogadásra javasolja.
Ludmanné Papp Ilona képviselő, sokrétű a védőnők munkája. Nagyon
tapintatosan végzik a munkájukat. Elterjedt a tetű, hogy mi az oka, nem tudja.
Nincs megszégyenítés miatta.
A védőnők szervezték meg a buszos emlőszűrést, melynek a lakosság nagyon
örült, és van is rá igény.
Iskolában végeznek gyermekszűrő vizsgálatot, melyet a törvény ir elő, és az ott
észlelt problémákat jelzik, iskolával szorosan együttműködve
Gyermekek bántalmazásának felderítése. Mindebből látható, hogy igen sokrétű a
munkájuk.
Az előterjesztést elfogadásra javasolja.
Réz Szilárd alpolgármester visszaérkezett, igy a jelenlévő képviselők száma: 8 fő
Komárominé Dobi Anikó védőnő, elmondta, hogy megváltozott a jogszabály
ezért több az egészségügyi okokból veszélyeztetettek száma, mert most már pl. a
dohányos kismama születendő gyermeke is veszélyeztetett, hiszen kisebb súllyal
születik, és fennállhat a légzéselégtelenség is.
Tetvesség mindig volt , van is az intézményekben. A mostani jogszabály alapján a
szülőnek kell behozni a gyereket a tanácsadóban, a védőnők nem kezelhetik le az
intézményekbe. A tanácsadóba beidézik a szülőt, de sajnos nagyon rossz a
hozzáállásuk. A serkéket ki kellene szedni a szülőknek, de nem teszik meg. Volt
olyan hely is, ahol egy egész lakást kellett fertőtleníteni.
Ludmanné Papp Ilona képviselő asszony elhagyta a tanácstermet, igy a jelenlévő
képviselők száma 7 fő.

Dr. Danka József képviselő, megállapítható, hogy a lakosság létszáma
kevesebb, viszont a gyerekek létszáma ennek ellenére egyre jobban nő, miért van
ez?
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Mostanában a 40- 45 év közötti anyák is vállalnak harmadik gyermeket, és a
szociális támogatás miatt is. A gyes jár a hátrányos helyzetűnek is, ebből van a
pénz. Sok esetben nő a születésszám egyes rétegekben.
Boros Lajosné alpolgármester, értelmiségi szülők késő gyermekvállalása nem
rossz gondolat. Ott jó helyre kerülnek a gyerekek. Gyes mellett lehet dolgozni is. A
legnagyobb gond a szülőt megszólítani, hogy a gyereket rendezetten küldje az
iskolába. A tisztátalanság és a higiénia hiánya a legnagyobb probléma egyes
rétegekben.
Fontos az ótvar megakadályozása. Testnevelés órán lehet a legjobban látni melyik
az a gyerek, aki ótvaros. Ez nagy veszélyt jelent a többi gyerekre, nagyon fontos a
megelőzés, a szülő hívása.
Komárominé Dobi Anikó védőnő, az ótvar fertőző, bakteriális úton terjed egyik
gyerekről a másikra. Előbb a rühesség és a vakarás után lesz ótvaros. Terjedhet ez
kézről kézre, de az iskolába jól takarítanak, bízik benne , hogy nem terjed tovább.
Nincs eszköz arra, hogy a szülőket megszólítsák, kevés a foganata. Nem érdekli
őket. Jó lenne, ha volna egy hathatós eszköz, hogy ne kelljen kiemelni a családból
a gyereket.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy köszönjék
meg a védőnők lelkiismeretesen végzett munkáját és a tájékoztatót az alábbi
határozati javaslattal fogadják el:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az anya- és
csecsemőgondozásról, és a védőnők munkájáról szóló tájékozatót
elfogadja
A képviselő-testület megköszöni a védőnők lelkiismeretes munkáját.
A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a testület döntéséről az
érintetteket tájékoztassa.
Határidő: 2016. május 28.
Felelős: Beke Imre polgármester

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
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önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az anya- és
csecsemőgondozásról, és a védőnők munkájáról szóló tájékozatót
elfogadja
A képviselő-testület megköszöni a védőnők lelkiismeretes munkáját.
A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a testület döntéséről az
érintetteket tájékoztassa.
Határidő: 2016. május 28.
Felelős: Beke Imre polgármester

4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.
(II.26.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város Önkormányzat
2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletének
módosítására, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Csendes Ferenc pénzügyi bizottság elnöke, a bizottság megtárgyalta az
önkormányzat
2016. évi költségvetésének rendelet-módosításáról
szóló
előterjesztést.
A
rendelet elfogadása óta érkezett központi támogatás – a szennyvízberuházással együtt járó lakossági közműfejlesztési befizetésekből szociális
alapon visszafizetendő összegek. A
civil szervezetek működését biztosító
önkormányzati támogatások visszaszervezésre kerültek , mivel az egyik alapítvány
elnöke nem vállalta a feladatot, továbbá a szennyvíz-beruházást követően az
úthelyreállítás költsége is változott. Egyébként a főszámok nem változtak.

A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-módosítást fogadják el:
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
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nyilvánitotta a
következők szerint:
8/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat
2016. évi költségvetéséről szóló
5/2016. (II.26.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.26.)
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:
nő,

1.940.617 Ft-tal
1.940.617 Ft-tal

így a Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi
Módosított kiadási főösszegét:
Módosított bevételi főösszegét:

2.126.440.617 Ft-ban
2.126.440.617 Ft-ban

Módosított költségvetési kiadási előirányzatát: 1.615.548.617 Ft-ban
Módosított költségvetési bevételi előirányzatát: 1.531.548.617 Ftban
A kiadások és bevételek különbségét:
állapítja meg.

84.000.000 Ft-ban

(2.)A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat:
Kiemelt előirányzat
Összeg Ft-ban
Önkormányzat működési
támogatása
377 289 194
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Működési célú
támogatások
államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú
támogatások
államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett
pénzeszköz
Felhalmozási célú átvett
pénzeszköz
Finanszírozási bevétel
Bevételek összesen:

137 426 386
11
550
301
15

738
000
884
000

617
000
420
000

9 400 000
128 810 000
594 892 000
2 126 440 617

(3.)A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat:
Kiemelt előirányzat
Összeg Ft-ban
Személyi juttatások
446 127
Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális
hozzájárulási adó
125 136
Dologi kiadások
456 471
Ellátottak pénzbeli
juttatása
12 000
Egyéb működési célú
támogatások
államháztartáson belülre
170 339
Egyéb működési célú
támogatások
államháztartáson kívülre
145 925
Ebből: Nádudvari Akarat
Sportkör
2 600

547
769
684
000
000
000
000

Polgárőr
Egyesület
Közgyűjteményi
Alapítvány
Liszt Ferenc
Kórus Alapítvány
Sakk
Sportegyesület
Edit Fitness és
Aerobik Egyesület
- 14 Nádudvari
Sportegyesület
Nádudvar
Művelődéért és Sportjáért
Alapítvány
Jövő Nemzedéke
Alapítvány
Nádudvari Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat
Szülőföldünk
Nádudvar Öröksége és
Jövője Alapítvány
Kéknefelejcs
Citerazenekar
Közhasznú Egyesület
Karácsony
S.Pedagógiai Egyesület
Oktatási
Bizottság kerete
Beruházási, felújítási
kiadások
Visszatérítendő
támogatások, kölcsönök
nyújtása
államháztartáson kívülre
Egyéb felhalmozási célú
támogatások
államháztartáson kívülre
Tartalékok
Finanszírozási kiadások
Kiadások összesen:

1 300 000
2 500 000
460 000
600 000
500 000

2 180 000
500 000
300 000
100 000
200 000
160 000
50 000
658 000
223 270 000

1 000 000

15 278 617
20 000 000
510 892 000
2 126 440 617

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
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Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önálló orvosi
tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V. 29.) önkormányzati rendelete
hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város Önkormányzat
Képviselő-testületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014.
(V. 29.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezésére, melynek irásos
anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Dr. Danka József ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság elnöke, a bizottság
megtárgyalta a rendelet-tervezetet, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Kalmár Erzsébet egészségügyi, ifjúsági és szociális bizottság elnöke, a bizottság
megtárgyalta a rendelet-tervezetet, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az önálló
orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló rendelet-tervezetet fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló rendelettervezetet 8 igen szavazattal elfogadta és rendeletté nyilvánított a következők
szerint:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete a
háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és
védőnői körzetekről

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában feladatkörében eljárva és az egészségügyi alapellátásról
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2)
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős
Nemzeti Fejlesztési Intézet, mint az alapellátásért felelős országos módszertani
intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
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A rendelet hatálya
A Nádudvar város közigazgatási területén az egészségügyi alapszolgáltatást
nyújtó önálló orvosi tevékenységre, illetve az e tevékenységet végző házi orvosokra,
házi gyermekorvosokra, fogorvosokra, védőnőkre és az ügyeletet ellátó ORSZÁGOS
ORVOSI ÜGYELET Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaságra terjed ki.
2. §
Háziorvosi körzetek
(1) A kialakított felnőtt háziorvos körzetek száma: 4 db, területi kimutatásukat, és
körzetbontásukat a rendelet 1-4. mellékletei tartalmazzák.
(2) A házi gyermekorvosi tevékenységet két háziorvosi körzet kialakításával a
település egészére kiterjedően két körzetnek tekintendő. A körzetek lehatárolását
és kimutatását a rendelet 5-6. mellékletei tartalmazzák.
(4) A fogorvosi szolgáltatást két háziorvosi körzet kialakításával látja el a település.
A körzetek lehatárolását és kimutatását a rendelet 7-8. számú mellékletei
tartalmazzák.
(5) Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete négy védőnői körzetet
kialakítva látja el a védőnői feladatokat. A körzetek lehatárolását, területi leírását
a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(6) Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete egy iskola-egészségügyi
körzetet alakít ki, melynek leírását a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
3. §
Ügyeleti ellátás

(1) Az ügyeleti ellátás tekintetében Nádudvar egy körzetet alkot.
(2) Az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyelet ellátása tekintetében Nádudvar
egy körzetet alkot.
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(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nádudvar Város
Önkormányzat Képviselő-testületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról
szóló 14/2014. (V. 28.) önkormányzati rendelete.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

1. melléklet a 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
A 0900902061 OEP ágazati azonosítójú háziorvosi körzet beosztása (DR.
SZABÓ ÉVA)
utcanév
Angyalházi sor
Bán Tibor u.
Bárány
Bartók
Béke
Bocskai
Csukás
Csemete
Deák F.
Déli sor

Dohány
Emőd sor
Fő u.(119 – páratlan végig)
Tisza
Garai
Gutenberg
Hattyú
Hortobágy
Jókai
Kiss János Altábornagy
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Kösely
Ladányi sor
Marx Károly
Mihályhalma
Mónus Illés
Mikes Kelemen
Nyíl
Károlyi Sándor
Schönherz Z.
Széchenyi
Szikoldal
Vay Miklós
Vas u
Vas Gereben
Vendég köz
Vendég u.
Kövy Sándor

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

2. melléklet a 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
A 090090207 OEP ágazati ÁNTSZ azonosítójú háziorvosi körzet beosztása
(Dr. PÜSKI LÁSZLÓ)

utcanév
Ady Endre
Alkotás
Alkotmány
Csapó
Fő u.
(1 – 117. szám páratlan)
Galambos
Hajnal
Kádas
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Malom
Mester
Miklós
Pacsirta
Rózsa
Rákóczi
Seregélyes
Szabadság
Szélső
Virág
Völgyalj

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző
3. melléklet a 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

A 090090273 OEP ágazati azonosítójú háziorvosi körzet beosztása (DR.
NAGY BENEDEK)
utcanév
Ady tér
Antal János
Arany János
Árpád
Bajcsy
Bojár-Hollós

Csillag
Damjanich
Esze Tamás
Farkas Istvám
Balázs Lajos
Hajdú
Hajó
Haladás
Petri-Derzs
Honvéd
Hunyadi
Izabella
Kárpát
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Mártírok
Mátyás király
Mészáros Lázár
Móricz
Nádas
Nagy Sándor
Puskin
Vécsey Károly
Táncsics
Tompa
Varga
Fő u. páros oldala 128-tól végig

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző
4. melléklet a 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

A 090090205 OEP ágazati
(Fazekasné Dr. Sutus Lenke)
utcanév
Akác
Bem
Bercsényi
Csokonai
Dobó

azonosítójú

háziorvosi

körzet

beosztása

Dózsa
Eötvös
Fő u (2 – 126 páros)
Határ u.
Hold
József A.
Kabai
Kinizsi
Kiskert
Kisszőlőskert
Kossuth tér
Kossuth
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Lázár Gyula
Lőwy Sándor
Maros
Nap
Nyerges
Petőfi Sándor
Somogyi Béla
Szegfü
Téglaégető
Baksai Dániel

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

5. melléklet a 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
A 090095078 OEP ágazati
beosztása (DR. SÍPOS TÍMEA)
Közterület neve:
Ady tér
Ady Endre utca
Akác
utca

azonosítójú

0-18 évesek

házi

gyermekorvosi

körzet

Alkotás
utca
Alkotmány utca
Antal János utca
Árpád
utca
Bajzsy-Zsilinszky E.
utca
Bem József utca
Boros
tanya
Csapó
utca
Csillag
utca
Csokonai utca
Damjanich utca
Dózsa György
utca
Eötvös
utca
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Farkas István
Balázs Lajos
Galambos
Görbe
Hajdú
Hajnal
Haladás
Határ
Hold
Honvéd
Hunyadi
Izabella
József Attila
Kabai
Kádas
Kárpát
Kinizsi
Kiskert
Kisszőlőskert
Kistégláskert
Kocsordosi
Kossuth
Kossuth Lajos
Löwy Sándor
Lukács Dénes
Malom
Maros
Mátyás király
Mester
Mészáros Lázár
Miklós
Móricz Zsigmond

utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
tér
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca

Nádas
Nagy Sándor
Nap
Pacsirta
Puskin
Rózsa
Vécsey Károly
Seregélyes
Somogyi Béla
Sportpálya
Szabadság
Szegfű
Szélső

utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
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Táncsics Mihály
Téglaégető
Baksai Dániel
Tompa Mihály
Varga
Virág
Völgyalj

utca
dűlő
utca
utca
utca
utca
utca

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

6. melléklet a 9/2016. (IV.29. önkormányzati rendelethez
A 090095087 OEP ágazati azonosítjú házi gyermekorvosi körzet beosztása
(DR. BALOGH ANDREA)
Közterület neve:
Angyalházi
Arany János
Bán Tibor
Bárány
Bartók Béla
Béke
Bercsényi
Bocskai

0-18 évesek
sor
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca

Bojár-Hollóstanya
Csemete
utca
Csukás
utca
Csukás
temető
Deák Ferenc
utca
Déli
sor
Dembrovszky
tanya
Dobó
utca
Dohány
utca
Emőd
sor
Fő
út
Tisza utca
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utca
Gutenberg
utca
Hajó
utca
Petri-Derzs utca
Hattyú
utca
Hortobágy
utca
Jókai
utca
Kiss János alt.
utca
Kölcsey
utca
Kösely
utca
Kösélyszeg
tanya
Ladányi
utca
Lázár Gyula
utca
Mártírok
utca
Marx Károlyutca
Mihályhalma
tanya
Mikes Kelemen
utca
Mónus Illés
utca
Nyárzug
tanya
Nyerges
utca
Nyíl
utca
Petőfi Sándor
utca
Rákóczi Ferenc
utca
Károlyi Sándor
utca
Schönhercz Zoltán utca
Szamos
utca
Széchenyi
utca
Szikoldal
utca
Vay Miklós
utca
Vas
utca
Vas Gereben
utca
Vendég
utca
Vendég
köz
Kövy Sándor
utca

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

- 100 7. melléklet a 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelthez
I. sz. fogorvosi körzet
A 090096117 OEP ágazati azonosítójú fogorvosi körzet beosztása (Dr.
Szabó Fruzsina körzetbeosztása)
Közterület neve:
Angyalházi sor
Arany János utca
Bán Tibor utca
Bárány utca
Bartók Béla utca
Béke utca
Bercsényi utca
Bocskai utca
Bojár-Hollós tanya
Csemete utca
Csukás utca
Csukás temető
Deák Ferenc utca
Déli sor
Dembrovszky tanya
Dobó utca
Dohány utca
Emőd sor
Fő utca
Tisza utca
Garai utca
Gutenberg utca
Hajó utca
Petri-Derzs utca
Hattyú utca

Kiss János alt. utca
Kölcsey utca
Kösely utca
Kösélyszeg tanya
Ladányi utca
Lázár Gyula utca
Mártírok utca
Marx Károly utca
Mihályhalma tanya
Mikes Kelemen utca
Mónus Illés utca
Nyárzug tanya
Nyerges utca
Nyíl utca
Petőfi Sándor utca
Rákóczi Ferenc utca
Károlyi Sándor utca
Schönhercz Zoltán utca
Szamos utca
Széchenyi utca
Szikoldal utca
Vay Miklós utca
Vas utca
Vas Gereben utca
Vendég utca

Hortobágy utca
Jókai utca

Vendég köz
Kövy Sándor utca

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

- 101 8. melléklet a 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
II. sz. fogorvosi körzet
A 090096217 OEP ágazati azonosítójú fogorvosi körzet beosztása
Közterület neve:
Ady tér
Ady Endre utca
Akác utca
Alkotás utca
Alkotmány utca
Antal János utca
Árpád utca
Bajcsy-Zsilinszky E. utca
Bem József utca
Boros tanya
Csapó utca
Csillag utca
Csokonai utca
Damjanich utca
Dózsa György utca
Eötvös utca
Esze Tamás utca
Farkas István utca
Balázs Lajos utca
Galambos utca
Görbe utca
Hajdú utca
Hajnal utca
Haladás utca
Határ utca
Hold utca

Kiskert utca
Kisszőlőskert utca
Kistéglásket utca
Kocsordosi utca
Kossuth tér
Löwy Sándor utca
Lukács Dénes utca
Malom utca
Maros utca
Mátyás király utca
Mester utca
Mészáros Lázár utca
Miklós utca
Móricz Zsigmond utca
Nádas utca
Nagy Sándor utca
Nap utca
Pacsirta utca
Puskin utca
Rózsa utca
Vécsey Károly utca
Seregélyes utca
Somogyi Béla utca
Sportpálya
Szabadság utca
Szegfű utca

Honvéd utca
Hunyadi utca
Izabella utca
József Attila utca
Kabai utca
Kádas utca
Kárpát utca
Kinizsi utca

Táncsics Mihály utca
Téglaégető dűlő
Baksai Dániel utca
Tompa Mihály utca
Varga utca
Virág utca
Völgyalj utca

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző
- 102 9. melléklet a 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

1. sz. védőnői körzet
A 090097556 OEP ágazati
Turányiné Kiss Nikolett)

azonosítójú

Akác utca
Antal János utca
Bajcsy Zsilinszky utca
Bojár- Hollós tanya
Csillag utca
Damjanich utca
Dembrovszky tanya
Dózsa György utca
Eötvös utca
Esze Tamás utca
Farkas István utca
Hajdú utca
Honvéd utca
Hunyadi János utca
2. sz. védőnői körzet
A 090097644 090097644OEP ágazati
(Védőnő: Komárominé Dobi Anikó)
Angyalházi sor
Bán Tibor utca
Bárány utca
Bartók Béla utca
Béke utca
Bocskai utca
Csukás utca
Csukás temető

körzet

beosztása

(Védőnő:

Izabella utca
Kossuth tér
Lőwy S. utca
Mészáros Lázár utca
Nagy Sándor utca
Nyerges utca
Puskin utca
Somogyi Béla utca
Vécsey Károly utca
Táncsics Mihály utca
Tompa Mihály utca
Baksai Dániel utca
Varga utca

azonosítójú

körzet

beosztása

Kiss J. alt. utca
Kölcsey utca
Kösely utca
Ladányi utca
Marx Károly utca
Mártírok utca
Mihályhalma tanya
Mikes Kelemen utca

Csemete utca
Dohány utca
Deák Ferenc utca
Déli sor
Emőd sor
Fő u. 141től végig-páratlan;
Fő u 130-tól végig páros oldal
Tisza utca
Gutenberg utca
Hattyú utca
Jókai utca
Hortobágy utca

Mónus Illés utca
Nyíl utca
Rákóczi utca
Schönherz utca
Szikoldal utca
Vay Miklós utca
Vas Gereben utca
Vágóhíd utca
Vendég utca
Vendég köz
Kövy Sándor utca

- 103 3. sz. Védőnői körzet
A 090097645 OEP ágazati
Bonczásné Király Regina)

azonosítójú

Ady Endre utca
Ady tér
Alkotás utca
Alkotmány utca
Csapó utca
Fő u.1-117, 2-70. sz.
Galambos utca
Hajnal utca
Kádas utca
Kistégláskert utca
Lukács Dénes utca
Malom utca
Mester utca
Miklós utca
Nyárzug tanya

körzet

beosztása

(Védőnő:

Pacsirta utca
Rózsa utca
Seregélyes utca
Szabadság utca
Szélső utca
Virág utca
Völgyalj utca
Kabai utca
Bem József utca
Kisszőllőskert utca
Kiskert utca
Határ utca
Hold utca
Téglaégető dűlő
Vajastó köz

4. sz. Védőnői körzet
A 090097951 OEP ágazati azonosítójú körzet beosztása (Védőnő: Egriné
Nagy Edit)
Arany János utca
Árpád utca
Bercsényi utca
Boros tanya
Csokonai utca
Dobó utca
Balázs Lajos utca
Fő u. 72-128 páros 119-139 páratlan
Garai utca

Kocsordosi utca
Kossuth utca
Köselyszeg tanya
Lázár Gyula utca
Mátyás király utca
Maros utca
Móricz Zsigmond utca
Nádas utca
Nap utca

Görbe utca
Hajó utca
Haladás utca
Petri-Derzs utca
József Attila utca
Kárpát utca
Kinizsi utca

Petőfi utca
Károlyi Sándor utca
Szegfű utca
Szamos utca
Széchenyi utca
Vas utca

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

- 104 10. melléklet a 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
Az iskola-egészségügyi körzet területi leírása

Nádudvar Város teljes közigazgatási területe.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

6./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati
hulladékgazdálkodási
közfeladatok
ellátásáról
szóló
7/2016.
(III.30.)
önkormányzati rendelete módosítása
Előterjesztő: Beke Imre
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város Önkormányzat
Képviselő-testületének az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok
ellátásáról szóló 7/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete módosítására, melynek
irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Dr. Danka József ügyrendi, igazgatási , jogi bizottság elnöke,
a bizottság
megtárgyalta hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátásáról szóló 7/2016. (III.30.)
önkormányzati rendelete módosítását, mely módosításra azért volt szükség ,
mivel a joggyakorlat finomodása során az az álláspont alakult ki, hogy ez a bírság
nem
a
korábban
nevesített
környezetvédelmi
bírság,
hanem
a
hulladékgazdálkodási bírság. Erre tekintettel indokolt a hivatkozott szakaszban a

pontosítás átvezetése. A bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Korcsmáros Sándor városfejlesztési, környezetvédelmi bizottság elnöke, a
bizottság megtárgyalta hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátásáról szóló
7/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete módosítását, és elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek .
Csendes Ferenc pénzügyi bizottság elnöke, a bizottság megtárgyalta
hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátásáról szóló 7/2016. (III.30.)
önkormányzati rendelete módosítását, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.

- 105 Kalmár Erzsébet képviselő, elmondta, hogy eltérő gyakorlat van az igazolások
kiadásánál. Egyedül élő és egyedül álló személyére kiadható igazolásra
vonatkozóan kért állásfoglalást a Minisztériumtól, hogy szükséges –e a 3.000,-ft
illeték megfizetése. Az állásfoglalásban azt irták, hogy a képviselő-testület dönthet
ugy is, hogy nem kér illetéket, egyébként a KET szerint kell eljárni. Kéri ebben az
állásfoglalást.
Beke Imre polgármester, át kell ezt gondolni, ki kell dolgozni, hogy a különbözetet
kinek kell állnia. Elvárás van a lakosságtól mindenben.
Boros Lajosné alpolgármester, kéri a lakosság, és mindenki 60 literes kukát akar.
Itt nem az illetékről van szó, hanem arról, hogy kevesebb legyen a szemétszállítási
díj.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a az
önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátásáról szóló 7/2016.
(III.30.) önkormányzati rendelete módosítását fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok
ellátásáról szóló 7/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete módosítását 8 igen
szavazattal elfogadta és azt rendeletté nyilvánitotta a következők szerint:
Nádudvar Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
10/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete az
önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátásáról szóló
7/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete módosításáról

..
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában, a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény (továbbiakban:Ht.) 35. §-ában és a 39. § (2) és (5) bekezdéseiben
meghatározott feladatkörében eljárva a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 88. § (4) bekezdés a) és c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 33/2013. (XII.20.) önkormányzati
rendelete (továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

- 106 1. §
(1) A rendelet 16. §-ában a „környezetvédelmi”
„hulladékgazdálkodási” szövegrész lép.

szövegrész

helyébe

a

2. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

7./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A nádudvari temetőkről és temetkezések szabályairól szóló 26/2013.
(XII.3.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a nádudvari temetőkről és
temetkezések szabályairól szóló 26/2013. (XII.3.) önkormányzati rendelet
módosítására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Dr. Danka József ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke, a bizottság
megtárgyalta a nádudvari temetőkről és temetkezések szabályairól szóló 26/2013.
(XII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet és
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy
a nádudvari temetőkről és temetkezések szabályairól szóló 26/2013. (XII.3.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a nádudvari temetőkről és temetkezések szabályairól szóló
26/2013. (XII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet 8
igen szavazattal elfogadta és azt rendeletté nyilvánitotta a következők szerint:

- 107 Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete a nádudvari temetőről és a
temetkezések rendjéről szóló 26/2013. (XII.3.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény 40. § (2)-(3) bekezdéseiben és a 41. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a nádudvari temetőről és a temetkezések rendjéről szóló
26/2013. (XII.3.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) módosításáról
a következőket rendeli el:
1. §
(1) A rendelet 5 § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„e) urnafülke esetén (10 év),”
(2) A rendelet 5 § (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:
f) urnasírhely esetén (25 év).

2. §

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

- 108 8./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Jelentés az önkormányzat és intézményei 2015. évi belső ellenőrzéséről.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett az önkormányzat és intézményei 2015.
évi belső ellenőrzéséről szóló jelentésre, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Csendes Ferenc pénzügyi bizottság elnöke, a bizottság megtárgyalta az
önkormányzat és intézményei 2015. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentést. Alapos
vizsgálat volt, a megadott szempontok szerint. A 2.sz. melléklet tartalmazza a
vizsgálatot, súlyos megállapítás nincs benne, de figyelmeztető feladat volt, amit
orvosolni kell.
Elsősorban a konyhákra terjed ki a vizsgálat, ebből az iskola kimaradt most.
A megállapítás a könyvelésre vonatkozik, ezeket korrigálni kell, a
nyilvántartásoknak meg kell felelni. Az ételek bel tartalmára vonatkozóan a
nyilvántartást ki kell függeszteni. A kiadott uzsonna létszámmal egyező legyen.
Saját gépjármű használatról szóló kiküldetés nem minden esetben szabályosan
kerültek kitöltésre. Itt javasolja a belső ellenőrzés, hogy saját gépjármü hivatalos
használatát belföldi kiküldetés csak hivatalos munkavégzés esetén adható, feltéve,
ha a tömegközlekedés nem megoldott, és olcsóbb. Az óvoda esetében ezt figyelmen
kívül hagyták, hogy a munkáltatói jogokat az óvodavezetőnél a polgármester
gyakorolja, és igy a kiküldetés elrendelése szabálytalanul történt. Erre oda kell
figyelni.
Önkormányzati vagyon hasznosítás során eladásra került a Kabai út melletti
mocsár megnevezésű ingatlan, amihez adás-vételi szerződés nem került
csatolásra, igy erről a szabályosságról a belső ellenőr nem tudott nyilatkozni
A TVG-Nonprofit Kft létszámvizsgálatával kapcsolatos ellenőrzés is megtörtént,
erről külön testületi előterjesztés is készült, és tárgyalta a képviselő-testület.
Mindezekkel együtt a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést a képviselőtestületnek.

Vincze András jegyző, a Kabai úti mocsár megnevezésű ingatlannal kapcsolatos
adásvétele a képviselő-testület döntésének megfelelően történt. Nem a TVgNonprofit Kft intézte, igy nem is találhatott a belső ellenőr ott adás-vételi
szerződést. A hivataltól nem kérte az eladásra vonatkozó adás-vételi szerződést.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot az alábbi határozattal fogadják
el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az
önkormányzat és intézményei 2015. évi „Éves belső ellenőrzési jelentését.”

- 109 Felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzési jelentésben foglalt javaslatok végrehajtására
kidolgozott intézkedési tervek alapján, az érintett intézményeket, a megtett
intézkedések eredményéről számoltassa be.
Határidő: folyamatos
Felelős: 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 számu határozata:

35/2016. (IV.28.)

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az
önkormányzat és intézményei 2015. évi „Éves belső ellenőrzési jelentését.”
Felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzési jelentésben foglalt javaslatok végrehajtására
kidolgozott intézkedési tervek alapján, az érintett intézményeket, a megtett
intézkedések eredményéről számoltassa be.
Határidő: folyamatos
Felelős: Vincze András jegyző
9./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Beszámoló az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2015. évi
tevékenységéről, és a 2016. évi munka-tervének elfogadásáról
Előterjesztő:
Beke Imre polgármester

Beke Imre polgármester, előterjesztést tett az Ady Endre Művelődési Központ és
Városi Könyvtár 2015. évi tevékenységéről, és a 2016. évi munka-tervének
elfogadásáról , melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Ludmanné Papp Ilona oktatási, kulturális, sport és idegenforgalmi bizottság
elnöke, a bizottság megtárgyalta a Művelődési Ház beszámolóját, és
megállapították, hogy az igazgatóváltás óta sokkal népszerűbb, sokszínű , gazdag
programokkal szolgálnak a lakosság felé. Nagyon jól összeszedte a
civilszervezeteket, akár mint mentoruk is lehetne. Nagyon sokat pályáznak, és
nyernek. Sajnos létszámgond itt is jelen van , mindenképp kellene egy
közművelődési szakember. Nagyon elégedettek az igazgatónő munkájával, melyet
megköszönt és javasolja a bizottság elfogadásra a beszámolót.
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testület a létszámot.
Tóthné Budaházi Judit ÁMK igazgató, a hozzászólások és kérdésekre később
reagál, mert előtte szeretne egy kis képes prezentációval ízelítőt adni az előző
évben végzett munkájukról, melyet a képviselő-testület nagy elismeréssel fogadott.
Ezt követően elmondta, hogy meg volt a létszám, de az egyik gyesről visszajött
kolléganője - szakképzett – jobb és magasabb fizetésű álláshelyet kapott, igy
elment. Ez az állás betöltetlen, vagyis négy órában foglalkozat egy régi kollégát,
aki rátermett, és szakember.
Nem könnyű feladat az embereket szórakoztatni, egybevonni a fiatalok, időseket.
Felfigyelni arra, hogy mi vonzza be őket a művelődési házba. Ezt vállalták és ezt
végre is kell hajtani.
Dr. Danka József képviselő, elmondta, hogy a gyermekkönyvtárba még eddig
nem volt, de most ottjártakor nagy megdöbbenéssel tapasztalta, hogy nincs
normális ablak rajta. Lehangoló a benyomása, mintegy 30 éves bútorok vannak.
Nincs meleg víz. Mindenképp fordítani kell rá, hisz a művelődési ház igen szép és
komoly intézmény. Oldják meg a hiányosságokat, figyeljenek jobban oda.
Beke Imre polgármester, köszöni a felvetést, nem tudott róla. Intézkedni fog a
TVG Kft-nél.
Tóthné Budaházi Judit ÁMK. igazgató, amikor a művelődési ház felújítása
történt, akkor kérték ezeknek a hiányosságoknak a pótlását, javítását, de azt
mondták, hogy nincs rá fedezet. Valóban nincs meleg víz az öltőzőkben. A
könyvtárat valóban jó lenne átalakítani, de nincs rá pénz.
Megköszönte az önkormányzat anyagi támogatását, és a közös munkát.

Beke Imre polgármester, napi szinten találkoznak az igazgató nővel, megbeszélik
a dolgokat. A szakmai programja jó, közmegelégedésre végzi feladatát. Úgy látszik
jó kezekben van a művelődési ház. Köszönet mindenkinek a munkáért.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot az alábbi határozattal fogadják el:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2015. évi közművelődési
tevékenységéről, és terveiről a 2016. évre szóló szakmai beszámolóját
elfogadja.
Felkérte a polgármester, hogy a testület döntéséről az igazgató asszonyt értesítse
ki.
Határidő: 2016. április
Felelős: Beke Imre polgármester
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A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2016. (IV.28.)
önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2015. évi közművelődési
tevékenységéről, és terveiről a 2016. évre szóló szakmai beszámolóját
elfogadja.

Felkérte a polgármester, hogy a testület döntéséről az igazgató asszonyt értesítse
ki.
Határidő: 2016. április
Felelős: Beke Imre polgármester
10./Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Boros Lajosné intézményvezetői pályázatával kapcsolatos véleményezés
Előterjesztő: Beke Imre polgármester

Beke Imre polgármester, előterjesztést tett Boros Lajosné intézményvezetői
pályázatával kapcsolatos véleményezésre, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Megkérdezte, Boros Lajosné alpolgármester asszonyt, hogy hozzájárul –e a
nyilvános üléshez?
Boros Lajosné alpolgármester, igen hozzájárul a nyilvános ülés tartásához.
Ludmanné Papp Ilona oktatási, kulturális, sport és idegenforgalmi bizottság
elnöke, a bizottság megtárgyalta a Boros Lajosné intézményvezetői pályázatával
kapcsolatos véleményezést. Az volt a kérés, hogy a közalkalmazotti tanács, a
tantestület, a szülői munkaközösség véleményét tolmácsolja, mely elsöprő volt,
nagyrabecsüléssel és tisztelettel fogadták, vezetésre alkalmasnak találták a
pályázatot, és elfogadásra javasolják a képviselő-testületnek.
Korcsmáros Sándor bizottsági tag véleménye volt, hogy nagyon alapos pályázat,
a jövőről szól, jók a statisztikai adatok, helyzetelemzés jó, partnerkapcsolat és a
fejlesztés is helyén van. A jövőre nézve is jó az elképzelés, egyénre szabott.
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hogy szükség volt rá, és van is, és a pályázatot elfogadták.
Közalkalmazotti tanács magas színvonalúnak , hivatástudatosnak, és kifejezték
azt is, hogy Boros Lajosné céltudatos, céljait elérő, eredményes munkát végző. A
nevelés fontosságára tette a hangsúlyt.
Szülői szervezet részéről a vezetői tapasztalat, célkitűzései, pozitív szülői
munkakapcsolata , együttműködése, szakmai elhivatottsága mind a rátermettségét
jelzi, támogatják a pályázatát.
A pályázat helyzetelemzése világos, a XXI. századi iskola intézményvezetőjének
megfelelő. Fejlesztési programjai eredményesek. Az idegen nyelvi munkacsoport
elismerte a munkáját, jónak tartják céljait, időszerű és reális értékeket, a
hagyomány ápolását. Jónak tartanák, ha a 7. évfolyamtól két idegen nyelvet
lehetne oktatni, de erre az igazgatónő esélyt nem lát.
Az első idegen nyelvet első osztálytól
szerették volna, de igazgatónő mondta,
hogy először magyarul tanuljon meg a gyerek, majd aztán idegen nyelven.
A pályázat támogatásában nem volt ellentmondás , majdnem 100 %-os volt .
Mindenhol többes számban beszél, bízik a fiatalokban, azt akarja továbbvinni ,
amit felépített. Mentorálni a fiatalokat is.
A bizottság mindezekkel együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az
előterjesztést.
Beke Imre polgármester, az igazgatónő nagyon lelkiismeretes, sokáig dolgozik, a
tantestülettől is ezt követeli meg. Agilis , rátermett. Támogatja a pályázatát.
Boros Lajosné alpolgármester, iskolaigazgató megköszönte a segitséget ebben a
munkában, hisz csapatmunka, melynek részese a képviselő-testület, és a szakmai
apparátus is. Jó pedagógusai és jó igazgatója volt, hagyták őt dolgozni.

Köszöni a támogatást.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot az alábbi határozattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Boros Lajosné
vezetői
programját támogatja, és javasolja megbízni a Kövy Sándor Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola intézményvezetőjének öt évre.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy a Képviselő-testület
döntéséről Szandai Kázmér tankerületi igazgatót írásban értesítse.
Határidő: 2016. április 29.
Felelős:
Beke Imre polgármester
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A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 7 igen 1 tartózkodással elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2016. (IV.28.)
önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Boros Lajosné
vezetői
programját támogatja, és javasolja megbízni a Kövy Sándor Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola intézményvezetőjének öt évre.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy a Képviselő-testület
döntéséről Szandai Kázmér tankerületi igazgatót írásban értesítse.
Határidő: 2016. április 29.
Felelős:
Beke Imre polgármester
11./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Beszámoló a 2015. évben önkormányzati támogatásban részesült
civilszervezetek munkájáról
Előterjesztő: Beke Imre polgármester

Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a 2015. évben önkormányzati
támogatásban részesült civilszervezetek munkájáról szóló beszámolóra, melynek
irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Ludmanné Papp Ilona oktatási, kulturális, sport és idegenforgalmi bizottság
elnöke, elmondta, hogy 15 civilszervezet adta be az önkormányzati támogatásról
az elszámolást és hiánytalanul elszámoltak. A
Nádudvar Turizmusáért
Egyesületet később adta be a munkájáról szóló beszámolóját, mivel vezetőváltás
volt, ezért nem szerepel az előterjesztésbe, de most pótlólag kiosztásra került.
Elmondta, hogy 700 eft-ot hagytak meg, és a tartalékalap terhére 1 millió ft-ot.
A pedagógiai arcképcsarnok cimü kiadványt 50 ef-tal javasolja támogatni a
bizottság.
Az előterjesztést elfogadásra javasolják.
Ezt követően megkérdezte, hogy szakmai programra 5 civil szervezet kér
támogatást, rendezvényre, mikor kaphatják meg?
Beke Imre polgármester, utána fognak nézni. Javasolta a képviselő-testület
tagjainak, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot , kiegészítve a
Nádudvar Turizmusáért Egyesülettel, az alábbi határozattal fogadják el:
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támogatásban részesült civil szervezeteknek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Nádudvari Sportegyesület
Közgyűjteményi Alapítvány
Nádudvari Sakk Sport Egyesület
Nádudvari Akarat Sportkör
Kéknefelejcs Citerazenekar
Liszt Ferenc Kórus Alapítvány
Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány
Jövő Nemzedékéért Alapítvány
’ Mindent a családért” Nádudvari Nagycsaládos Egyesület
Nádudvari Polgárőr Egyesület
Nádudvari Ficánka Kiemelkedően Közhasznú Egyesület
Nádudvar Művelődéséért és Sportjáért Alapítvány
Edit Fitnesz Egyesület
Vadvíz 2009 Sporthorgász Egyesület Nádudvar
Verse Kulturális és Ifjúsági Egyesület
Nádudvar Turizmusáért Egyesület

a támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi és szakmai beszámolóit elfogadja.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy a beszámolók
elfogadásáról írásban értesítse a támogatásban részesült civil szervezeteket.
Határidő: 2016. május 5.

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 38/2016. (IV.28.)
Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évben önkormányzati
támogatásban részesült civil szervezeteknek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nádudvari Sportegyesület
Közgyűjteményi Alapítvány
Nádudvari Sakk Sport Egyesület
Nádudvari Akarat Sportkör
Kéknefelejcs Citerazenekar
Liszt Ferenc Kórus Alapítvány
Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Jövő Nemzedékéért Alapítvány
’ Mindent a családért” Nádudvari Nagycsaládos Egyesület
Nádudvari Polgárőr Egyesület
Nádudvari Ficánka Kiemelkedően Közhasznú Egyesület
Nádudvar Művelődéséért és Sportjáért Alapítvány
Edit Fitnesz Egyesület
Vadvíz 2009 Sporthorgász Egyesület Nádudvar
Verse Kulturális és Ifjúsági Egyesület
Nádudvar Turizmusáért Egyesület

a támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi és szakmai beszámolóit elfogadja.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy a beszámolók
elfogadásáról írásban értesítse a támogatásban részesült civil szervezeteket.
Határidő: 2016. május 5.
Felelős: Beke Imre polgármester
12./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Tárgy: A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Hajdúszoboszlói
Rendőrkapitányság Nádudvari Rendőrőrse 2016. évi önkormányzati támogatása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a
Hajdú-Bihar Megyei Rendőrfőkapitányság Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság Nádudvari Rendőrőrse 2016.
évi önkormányzati támogatása, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.

Csendes Ferenc pénzügyi bizottság elnöke, a pénzügyi bizottság az előterjesztést
elfogadásra javasolja.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot az alábbi határozattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei Rendőrfőkapitányság Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányságát Nádudvari Rendőrőrs
hatékony adminisztratív munkáját egy fő közcélú dolgozóval támogatja, akinek a
munkavégzés helye a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság Nádudvari Rendőrőrse.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert,
megállapodás aláírására.

az erről szóló támogatási

Határidő: 2016. április 29.
Felelős:
Beke Imre polgármester
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A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 39/2016. (IV.28.)
Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei Rendőrfőkapitányság Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányságát Nádudvari Rendőrőrs
hatékony adminisztratív munkáját egy fő közcélú dolgozóval támogatja, akinek a
munkavégzés helye a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság Nádudvari Rendőrőrse.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert,
megállapodás aláírására.
Határidő: 2016. április 29.
Felelős:
Beke Imre polgármester
13./ Napirendi pont megtárgyalása:

az erről szóló támogatási

Tárgy: TOP-1.2.1-15 kódszámú Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés programon belül az „Oxenweg” szürkemarha útvonal
megnevezésű projekt benyújtása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a TOP-1.2.1-15 kódszámú Társadalmi
és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés programon belül az
„Oxenweg” szürkemarha útvonal megnevezésű projekt benyújtására, melynek
irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Korcsmáros Sándor városfejlesztési, környezetvédelmi bizottság elnöke, a
bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot az alábbi határozattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzata egyetért a TOP-1.2.1-15 kódszámú Társadalmi és
környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés programon belül az
„Oxenweg” szürkemarha útvonal megnevezésű projekt c. pályázat benyújtásával.
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A tervezett fejlesztés keretében Nádudvar Város Önkormányzata 100.000.000,- Ftos beruházást hajt végre két helyszínen.
Felkéri Beke Imre polgármestert a pályázattal kapcsolatos szükséges intézkedések
folyamatos megtételére.
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 Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2016. (IV.28.)
Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzata egyetért a TOP-1.2.1-15 kódszámú Társadalmi és
környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés programon belül az
„Oxenweg” szürkemarha útvonal megnevezésű projekt c. pályázat benyújtásával.

Csatlakozik a projektben együttműködő konzorciumhoz.
A tervezett fejlesztés keretében Nádudvar Város Önkormányzata 100.000.000,- Ftos beruházást hajt végre két helyszínen.
Felkéri Beke Imre polgármestert a pályázattal kapcsolatos szükséges intézkedések
folyamatos megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős:
Beke Imre polgármester
14./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzata "Szociális városrehabilitációs
program megvalósítása Nádudvaron" c. pályázata, mely készült a TOP-5.2.1-15
kódszámú "A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex
programok megvalósítása" című felhívás keretében
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
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"Szociális városrehabilitációs program megvalósítása Nádudvaron" c. pályázata,
mely készült a TOP-5.2.1-15 kódszámú "A társadalmi együttműködés erősítését
szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása" című felhívás keretében,
melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Korcsmáros Sándor városfejlesztési, környezetvédelmi bizottság elnöke, a
bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Beke Imre polgármester, elmondta, hogy a pályázat a Seregélyeskert fejlesztéssel,
felújításával, úthálózatának fejlesztése, igy az alapvető infrastrukturális
fejlesztések jelentős mértékben hozzájárulnának a lakók életkörülményeinek
javításához, és szemléletváltásához is.
Kalmár Erzsébet képviselő, megkérdezte, hogy ki a pályázatiró?
Dr. Danka József képviselő, az előterjesztés szerint 40 millió ft-os a pályázat és
100 %-ban támogatják, az anyagi helyzet mit takar, benne van e minden fejlesztés
a pályázatba, vagy még pótolni kell?

Beke Imre polgármester,
a pályázatban minden fejlesztés benne van, ugy
gondolja. Javasolja az Újtelep átírását Seregélyes kertre.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az előterjesztésben
foglalt
határozati javaslatot az alábbi határozattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzata egyetért a Nádudvar Város Önkormányzata
"Szociális városrehabilitációs program megvalósítása Nádudvaron" c. pályázata,
mely készült a TOP-5.2.1-15 kódszámú "A társadalmi együttműködés erősítését
szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása" című pályázat
benyújtásával.
A projekt összköltsége 40.000.000,- Ft, a támogatási intenzitás 100 %-os.
Felkéri Beke Imre polgármestert a pályázattal kapcsolatos szükséges intézkedések
folyamatos megtételére, a pályázat benyújtására, az előterjesztésben
meghatározott tartalommal és költséggel.
Határidő: azonnal
Felelős:
Beke Imre polgármester

- 119 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 41/2016. (IV.28.)
Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzata egyetért a Nádudvar Város Önkormányzata
"Szociális városrehabilitációs program megvalósítása Nádudvaron" c. pályázata,
mely készült a TOP-5.2.1-15 kódszámú "A társadalmi együttműködés erősítését
szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása" című pályázat
benyújtásával.
A projekt összköltsége 40.000.000,- Ft, a támogatási intenzitás 100 %-os.
Felkéri Beke Imre polgármestert a pályázattal kapcsolatos szükséges intézkedések
folyamatos megtételére, a pályázat benyújtására, az előterjesztésben
meghatározott tartalommal és költséggel.
Határidő: azonnal
Felelős:
Beke Imre polgármester

Vincze András jegyző, elmondta, hogy a CIVIVIZ Kft-vel kapcsolatos peres ügyet
a dr. Szabó ügyvédi iroda képviseli, 315 millióról van szó.
Beke Imre polgármester, mivel több napirend és hozzászólás nem volt az ülés
16,20 órakor berekesztette.
Kmft.
Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

Dr. Danka József
Korcsmáros Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítők

NÁDUDVAR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016.

április 28-ai ülésének
jegyzőkönyve

Tartalmazza:
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8/2016.(IV.29.) önkormányzati számú rendeletet, 2016. évi
költségvetésének módosításáról,
9/2016. (IV.29.) önkormányzati számú rendeletet, háziorvosi ,
gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői körzetekről,
10/2016.(II.26.) önkormányzati számú rendeletet, a
hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátásáról,
11/2016. (IV.29.) önkormányzati számú rendeletet, temetőkről és
temetkezések rendjéről
32/2016. (IV.28.) önkormányzati számú határozatot,
Központ 2015. évi beszámolójának elfogadásáról,

Munkaügyi

-

33/2016. (IV.28.) önkormányzati számú határozatot, Orvosügyelet Kht.
2015. évi beszámolójának elfogadásáról,
34/2016. (IV.28.) önkormányzati számú határozatot, védőnők
munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
35/2016. (IV.28.) önkormányzati számú határozatot, 2015. évi belső
ellenőrzési jelentés elfogadásáról,
36/2016. (IV.28.) önkormányzati számú határozatot, ÁMK 2016 évi
munkatervének elfogadásáról,
37/2016. (IV.28.) önkormányzati számú határozatot, Boros Lajosné
intézményvezetői megbízatásának elfogadásáról,
38/2016.(IV.28.) önkormányzati számú határozatot, civilszervezetek
2015. évi támogatásának elszámolásáról
39/2016. (IV.28.) önkormányzati számú határozatot,
rendőrkapitányság 2016. évi önkormányzati támogatásáról,
40/2016.(IV.28.) önkormányzati számú határozatot, „Oxenweg” projekt
pályázat benyújtásáról,
41/2016. (IV.28.) önkormányzati számú határozatot, TOP-5.2.1.-15
kódszámú pályázat benyújtásáról,

