JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2016. május 26-án 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,
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,
Ludman Lajos TVG-Nonprofit Kft. ügyvezető,
Boros Csaba TVG Kft. gazdasági vezető,
Tóthné Budaházi Judit ÁMK igazgató,
Karacs Károly tüzoltóparancsnok,
Dr. Gali Sándor r. ezredes,
Dr. Diós Szilvia r.alezredes,
Rácz Kornélia könyvvizsgáló,
Károlyi Albert
Szőnyi Zsolt mezőőr
Barta Imre polgárőr vezető
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, hogy a tüzoltóparancsnokság beszámolóját
tárgyalják első napirendként.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Beke Imre polgármester, ezt követően előterjesztést tett a meghívóban közölt
napirendi pontokra, és javasolta, hogy a tüzoltóparancsnokság beszámolóját
tárgyalják első napirendként , melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal
elfogadott és az alábbiak szerint tárgyalja:
1./Beszámoló a Püspökladányi Hívatásos Tűzoltóparancsnokság
Működési területének, 2015. évi mentő tűzvédelmi helyzetéről
Előterjesztő: Tüzoltóparancsnok
2./ Tájékoztató Nádudvar Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és a további feladatokról.
Előterjesztő: a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság
Kapitányságvezetője
3./ Beszámoló a Mezőőrség 2015. évi munkájáról
Előterjesztő: Szőnyi Zsolt mezőőrség vezetője
4./Tájékoztató a Nádudvari Polgárőr Közhasznú Egyesület 2015. évi
munkájáról
Előterjesztő: Barta Imre elnök
5./ A Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. 2015. évi
számviteli törvény szerinti beszámolójának megvitatása és döntés a
mérleg szerinti adózott eredmény felhasználásáról.
Előterjesztő: Ludman Lajos ügyvezető
6./ Előterjesztés a Nádudvar Városi Önkormányzat és intézményei 2015.
évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök
felhasználásáról és 2015. évi pénzügyi ellenőrzések végrehajtásáról.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
7./ Előterjesztés az önkormányzat és intézményei beszámoló
könyvvizsgálói jelentésének elfogadására.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
8./ Beszámoló a 2015. évi start mezőgazdasági programon keresztül
végzett munkáról
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
9./ Különfélék

1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Beszámoló a Püspökladányi Hívatásos Tűzoltóparancsnokság
Működési területének, 2015. évi mentő tűzvédelmi helyzetéről
Előterjesztő: Tüzoltóparancsnok
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Püspökladányi Hívatásos
Tűzoltóparancsnokság Működési területének, 2015. évi mentő tűzvédelmi
helyzetéről szóló beszámolóra, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Köszöntötte Karacs Károly tüzoltóparnacsnokot, és megkérdezte, hogy
kivánja –e kiegészíteni a beszámolót?
Karacs Károly tüzoltóparancsnok, elmondta, hogy a testület előtt lévő
beszámoló központi meghatározás alapján készült. Püspökladányi
Tüzoltóparancsnokság 11 településen felel a tüz és közbiztonságért a nap
24 órájában. A statisztikai adatok ezen működési területeken végzett
feladatoknak megfelelően készültek el.
Nádudvarra vonatkozóan elmondta, hogy 2015. évben 88 tüzeset volt, ebből
5 műszaki mentés. 2014. évhez képest 20 %-os a visszaesés. Negatívum a
megtévesztő hívások száma 5 %. A hétköznapi munkából nem sokat látnak
az emberek, csak a tűzoltást. A laktanyában dolgozóknak napi 6-8 órás
kiképzésük van a normál időszakban.
Nádudvaron is végeznek kihelyezett gyakorlatokat az intézményekben és a
gazdasági szerveknél.
Furcsa kettőség van , mert a működés területén Püspökladányhoz tartozik a
település, míg illetékesség szempontjából Debreceni Katasztrófavédelemhez,
akik polgári védelmi emberek, ők előkészítik a dolgokat, hogy ne legyen
katasztrófa.
Megköszönte a Polgármester Urnak és a közbiztonsági referensnek a
végzett tevékenységüket.
Csendes Ferenc képviselő, nádasok-mocsarak kötelező karbantartására,
illetve betakarítás
elvégzésére
kérik az engedélyt mind a
természetvédelmi , mind pedig a tüzotóparancsnokság. Mind a két szerv
engedélye szükséges?
Karacs Károly tüzoltóparancsnok, a fenti kérdésre elmondta, hogy a
feladatokra vonatkozó utasítások Debrecenből érkeznek, illetve a
jogszabályok irják elő. Nem ő dönt az engedélyezésekről. A helyi
közbiztonsági referenssel feltérképezték a kockázatos helyszíneket, és erről
készült egy kimutatás. Az engedélyeket a katasztrófavédelemtől kell kérni a
betakarításokra vonatkozóan is.
Beke Imre polgármester, megköszönte a tüzoltóparancsnokság dolgozóinak
az elvégzett lelkiismeretes, és áldozatos munkáját.
Hihetetlen az
igyekezetük ezeknek az embereknek, egy élet munkáját megmenteni.

Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a beszámolót az alábbi
határozattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Püspökladány Katasztrófavédelmi
Kirendeltség, Püspökladány Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015 évi
munkájáról szóló beszámolót elfogadta.
A képviselő-testület köszönetét és elismerését fejezi ki
áldozatos munkájukért.

a lelkiismeretes,

Határidő:azonnal
Felelős: Beke Imre polgármester
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének
(V.25. ) önkormányzati számú határozata:

42/2016.

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Püspökladány Katasztrófavédelmi
Kirendeltség, Püspökladány Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015 évi
munkájáról szóló beszámolót elfogadta.
A képviselő-testület köszönetét és elismerését fejezi ki
áldozatos munkájukért.

a lelkiismeretes,

Határidő: azonnal
Felelős:

Beke Imre polgármester

2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Tájékoztató Nádudvar Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és a további feladatokról.
Előterjesztő: a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság
Kapitányságvezetője
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
és a további feladatokról szóló tájékoztatóra, melynek irásos anyaga a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Köszöntötte dr. Gali Sándor rendőrkapitányt és megkérdezte, hogy kívánja-e
kiegészíteni a beszámolót?
Dr. Gali Sándor rendőrkapitány, elmondta, hogy hat év adatai alapján
készítettek statisztikát, mely a beszámoló mellékletét képezi. Megállapítást
nyert, hogy a tavalyi év sikeres volt. Csökkent a regisztrált bűncselekmények
közül a közterületen elkövetett bűncselekmények száma. Javult a
közbiztonság, igy javult a nyomozás és a felderítés is.
A regisztrált bűncselekmények száma a járásban 2014. évi 2107-ről 1938-ra
csökkent 2015. évre. Nádudvar vonatkozásában lakosságszám arányosan
és a regisztrált bűncselekmények számát figyelembe véve a második helyen
áll a statisztikai adatok szerint. A bűncselekmények csökkentek, kivéve a
személy elleni testi sértés, súlyos testi sértés cselekménye. A tavalyi évig
csökkenés volt kimutatható, de azonban a 2015-os esztendőben robbanás
szerű emelkedés történt. A súlyos testi sértés a garázdasággal együtt valósul
meg, a kettő szinte kétszerese a hat évi adatoknak. Testi sértés 50 %-a otthon,
50 %-a szórakozó helyen, közterületen történik. A gyermekkorú elkövetők
száma nő, erre nagyon oda kell figyelni. A vagyon elleni bűncselekmények
száma csökkent, lopás csökkent. A lakásbetörések száma is csökkent, 4 db
volt. A felderítési eredményesség javult.
A garázdaságok száma átlagosnak mondható, a lopások száma is
alacsonyabb volt, gépkocsi lopás miatt nem folytattak eljárást Nádudvaron.
Nádudvaron regisztrált bűncselekmények közül rablás, kifosztás, zsarolás
miatt nem folytatott eljárást a rendőrkapitányság. Téves bejelentések is
történnek, melynek sok a költsége.
Közlekedésbiztonsági helyzete nem volt sikeres, mert emelkedett a balesetek
száma, melyek személyi sérüléssel jártak. A 15 esetből 13 alkalommal lakott
területen következett be, ebből 5 db. útkereszteződésben. A baleseteket
vizsgálva megállapítható volt, hogy a legtöbb baleset az elsőbbségi szabályok
be nem tartásából , illetve a kanyarodási szabályok megszegéséből adódtak.
Gyalogos hiba , előzési szabályok be nem tartása. A legtöbb balesetet a
kerékpárosok és a személygépkocsi vezetők okozták. A legtöbb baleset a
nappali órákban reggel hét és este hat óra között történt.
Elmondta, hogy Ebesen tartottak közlekedésbiztonsági napot, ahol a
nádudvari gyermekek a Kövy Sándor általános iskola tanulói is részt vettek,
három csapattal. Ezeken a gyerekeken látszik, hogy jól felkészültek, mindig
dobogós helyen vannak. Az idei évben változtattak a verseny feltételein, igy
most gyakorlatban - a közúti forgalomban - kellett megmutatni a tudásukat a
gyerekeknek. A legtöbb hibaszázalék , melyet megyei szinten is
elmondhatunk , nem tudnak szabályosan közlekedni. Igy bebizonyosodott,
hogy a képzést a gyakorlat irányába is el kell vinni.
Összességében a város közbiztonsága stabil, javult a helyzet, jónak ítélhető
meg. A településen működő polgárőröknek, a mezőőröknek és a lakosságnak
is nagymértékben köszönhető, hogy javult közrend és közbiztonság helyzete.
Megköszönte a képviselő-testületnek a II. alkalommal megrendezett rendőrség
napjára adott támogatást, mellyel egy helyi rendőr
munkáját ismerte el.

Dr.Danka József képviselő, gratulált kapitány Urnak, az ezredesi
kinevezéséhez. Sok sikert és erőt egészséget kívánt.
Ludmanné Papp Ilona képviselő, a nyomozás , felderítés helyzete javult,
mivel magyarázza ezt?
Dr. Gali Sándor rendőrkapitány, elmondta, hogy több változtatást eszközölt,
változtatott a munkavégzés módszerén , határidőt rövidítette , igy több idő
marad a terepen a felderítésre. 2 db. kutya áll rendelkezésre , az egyik
nyomozó kutya lesz, de még nem végzett, egy pedig járőrözni fog, nyomkövető.
Alaposabbak a helyszíni szemlék, ő személyesen is részt vesz, nagyobb
stábbal végzik a munkát. Ezek is befolyásolják a felderítések nagyobb
számát.
Boros Lajosné alpolgármester, nagyon tartalmas beszámolót kapott a
testület, jó volt olvasni. A statisztikai adatokból látszik, hogy javulás van a
közrend és közbiztonság helyzetében.
Örül, hogy beindult a DADA program, de vannak technikai és személyi jellegű
akadályok, mivel az oktató nem tud minden esetben oktatást tartani, mivel
határőrszolgálatot is el kell látnia. Iskolarendőrrel is ugyanez a helyzet ,
pedig nagyon jó, hogy biztosítja a biztonságos átkelést iskolakezdéskor,
illetve kora délután. Erre is nagy szükség van. Kéri kapitány urat, hogy a
stabilitást biztosítsa, legyen mindig ott az iskolarendőr, illetve minden
alkalommal legyen megtartva a DADA program.
Szeretné, ha a szórakozóhelyeken fokozottabb ellenőrzések lennének, a
10-14 éves korú gyermekek körében, akik kocsmákba járnak és ott
kiszolgálják őket. Hétfőn az iskolában elmondják, hogy mi történt ott velük.
Lehetőség szerint ne nádudvariak, inkább idegen rendőrök legyenek.
Megköszönte az áldozatos, lelkiismeretes munkájukat.
Kalmár Erzsébet képviselő, megkérdezte, hogy volt –e valamilyen hatása a
migráns helyzetnek a rendőrkapitányság állományában dolgozókra?
Az utekereszteződéseknél történő személyi sérülés ellen tehet –e az
önkormányzat valamit? Egy évvel ezelőtt nagyon sok iskolai verekedés volt,
most milyen számadatok vannak erről?
Örült annak, hogy az időseknek tartottak előadást a közlekedés
biztonságáról. Nagyon jó, sok mindenre kierjedő volt, szerették az idősek és
nagy érdeklődést mutattak iránta. A nyakba akasztható személyi riasztókat
érdemes –e használni, főleg az időseknél , van –e értelme megvásárolni, és az
önkormányzat foglalkozzon –e ezzel a témával?
Részletes a beszámoló, örül a javulásnak. Megköszönte a munkát.
Dr. Gali Sándor rendőrkapitány, a DADA programmal kapcsolatban
elmondta, hogy két fiatal rendőrt képeztek ki az oktatásra. Sajnos előre azt
nem tudta, hogy a migráció miatt el kell őket vezényelni. Érinti ez

Hajdúszoboszlót is , nemcsak Nádudvart, itt a parancsnokot és két rendőrt
kellett elvezényelni. Emiatt a szolgálat miatt maradtak el az oktatások.
Az iskola rendőrrel is ugyan ez a helyzet. Reméli ez a feladat, az elvezénylés ,
nem sokára megszűnik, addig kéri a toleranciát. Próbál azért segíteni.
A 12-14 évesek italozásáról nem tud, nem volt bejelentés. A rendőrségen kívül
nem sok hatósággal találkoznak az ellenőrzések során, pedig sokkal
hatékonyabb lenne, ha más hatóságok is , együttesen ellenőriznének. Két
hete fokozott ellenőrzés volt Nádudvaron is, lehet nem azt a kört ellenőrizték,
mert nem tud bejelentésről. Kéri, hogy pontos címet adják meg, hogy tudják
ellenőrizni, és törekszik arra is, hogy idegen rendőr legyen. A társszerveket is
kérni kellene, hogy ellenőrizzenek a kocsmákban, mert a rendőrök azokat a
kocsmákat ellenőrzik fokozottabban, ahol volt bejelentés, volt cselekmény.
A migránshelyzetnek hatása Nádudvarra vonatkozóan nincs. Volt a járásban
eset, hogy ki kellett vezényelni rendőröket.
Útkereszteződés forgalomszabályozása az önkormányzat hatásköre,
fontosnak tartja, és majd az önkormányzat eldönti, hogy mit tud ennek
érdekében tenni. Ő partner ebben.
Az iskolai verekedéssel kapcsolatban nincs pontos számadata, de
lényegesen csökkentek.
A személyi riasztóval kapcsolatban elmondta, hogy több féle riasztó rendszer
van, nemcsak a nyakba akasztós, hanem van falra szerelhető is. Úgy
gondolja, hogy mindenképp jó dolog ez az időseknek, van lehetőség a jelzésre
egy adott telefonszámra. Az lehet hozzátartozó, vagy rendőr, akár a
családgondozó, vagy polgárőr. Hasznosnak tartja.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő –testület tagjainak, hogy
ismerje el, és köszönje meg a végzett munkát. Csapatmunka, mindez a
lakosságért.
Javasolta, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot az alábbi
határozattal fogadják el:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Nádudvar Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében
tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló tájékozatót
elfogadta.
Egyben köszönetét és elismerését fejezte ki a rendőrkapitányság és a
rendőrőrs eredményes és áldozatos munkájáért.
Határidő: azonnal
Felelős: Beke Imre polgármester
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő

A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2016.
(VI.26.) önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Nádudvar Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében
tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló tájékozatót
elfogadta.
Egyben köszönetét és elismerését fejezte ki a rendőrkapitányság és a
rendőrőrs eredményes és áldozatos munkájáért.
Határidő: azonnal
Felelős: Beke Imre polgármester
Réz Szilárd alpolgármester, elhagyta a tanácstermet, igy a jelenlévő
képviselők száma 8 fő
3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Beszámoló a Mezőőrség 2015. évi munkájáról
Előterjesztő: Szőnyi Zsolt mezőőrség vezetője
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Mezőőrség 2015. évi munkájáról
szóló beszámolóra, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Köszöntötte Szőnyi Zsolt szolgálatvezetőt, és megkérdezte kívánja-e
kiegészíteni a beszámolóját?
Szőnyi Zsolt szolgálatvezető , elmondta, hogy a mezőőrség állománya 5 db
motorral rendelkezik, ebből 1 db. nagymotor és 4 db. Simson típusú, valamint
1 db. Suzuki Vitara gépjárművel. Tavaly már jelezte, hogy nagyon rossz
állapotban van a Vitara, nagyon sok kilométer van benne, elöregedett.
Látszik ez a kilométer elszámolásnál is, hiszen 2014-ben 40 ezer km-t ment,
egy millió ft volt üzemanyagköltség. Tavaly közel 400 eft értékű volt az
üzemanyagköltsége az autónak. Ezzel szemben a motorkerékpárokkal
mintegy 10 ezer kilométerrel nagyobb területen járőröztek, az
üzemanyagköltség viszont 132 eft-al csökkent.
Tehát igy is látszik, hogy a motoros járőrözés költséghatékonyabb, és több
helyre el tudnak menni.

Réz Szilárd alpolgármester megérkezett a tanácsterembe, igy a jelenlévő
képviselők száma: 9 fő
Szőnyi Zsolt szolgálatvezető, továbbfolytatva elmondta, hogy a motoros
szolgálat kifizetődőbb, pedig több kilométerrel többet járőröztek, megtakarítás
keletkezett. Igaz az üzemanyagár alacsonyabb a motornál, de ott a
karbantartást is figyelembe kell venni. Most a legnagyobb gond, az autó.
Felújítás, vagy cserére lesz szükség. Véleménye szerint nem érdemes
felújítani, mert nagyon költséges, inkább cserélni kellene.
Tavaly teljes ruházatot kaptak, a motorhoz is. A pótlás folyamatos.
Statisztikai adat szerint sokkal kevesebb bejelentés érkezett lopás miatt, ez a
szolgálati intézkedésekben is látszik. Viszont a területhatár vita sokkal több,
főleg az osztatlan közös tulajdonnál. Most mérik a földeket, reméli, hogy
rendeződni fog, kevesebb lesz a mezsgyevita. Szolgálatot teljesítettek a
bombázó térnél is a polgárőrökkel együtt. Minden éjszaka menni kellett. Ott a
katonák a bombatér rendbetételét végezték, és ott maradt sok fém, amire
vigyázni kellett , mert nem lehetett tudni milyen veszélyt jelenthet.
Beke Imre polgármester, a motoros járőrszolgálatot a lakosság nagyon
pozitívan itéli meg, jók a visszajelzések. Szükség van rá.
Kalmár Erzsébet képviselő, látszik a takarékosság. Valóban jók a
visszajelzések a lakosság részéről. Jó megoldás volt a motoros járőrözés.
Azt is jónak tartja, hogy jól együtt tudnak működni a polgárőrökkel, a
rendőrséggel, és a vagyon védelmisekkel. Ez csapatmunka, ennek a lakosság
is örül. Hiányolta a létszámemelést, szerinte egy fővel kellene növelni, hogy
még hatékonyabb legyen a munka.
Köszönetét és elismerését fejezte ki a mezőőröknek, védik várost, udvariasak,
segítőkészek, nem riadnak meg a bűnözőktől sem. Köszöni.
Beke Imre polgármester, megköszönte a mezőőrök munkáját. Napi szinten
találkoznak , a lakosság is elégedett. A Suzuki autóra még visszatérnek,
számításokat kell végezni.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot az alábbiak szerint fogadják el:
Nádudvar
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Nádudvari
Polgármesteri Hivatal Mezőőri Szolgálata 2015. évi tevékenységéről készült
beszámolót megtárgyalta és azt elfogadta.
Köszönetét és elismerését fejezi ki a mezőőrség minden tagjának a
lelkiismeretes, áldozatos munkájukért.

Határidő: azonnal
Felelős:
Beke Imre polgármester
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 44/2015.
(VI.26.) Önkormányzati számú határozata:
Nádudvar
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Nádudvari
Polgármesteri Hivatal Mezőőri Szolgálata 2015. évi tevékenységéről készült
beszámolót megtárgyalta és azt elfogadta.
Köszönetét és elismerését fejezi ki a mezőőrség minden tagjának a
lelkiismeretes, áldozatos munkájukért.
Határidő: azonnal
Felelős:

Beke Imre polgármester

3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Tájékoztató a Nádudvari Polgárőr Közhasznú Egyesület 2015. évi
munkájáról.
Előterjesztő: Barta Imre elnök
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvari Polgárőr
Közhasznú Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóra,
melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Beke Imre polgármester, köszöntötte Barta Imre polgárőr vezetőt, és
megkérdezte, hogy kívánja –e kiegészíteni a tájékozatóját?
Barta Imre polgárőr vezető, elmondta, hogy a tagság létszáma 38 fő.
Tavaly a tagság összetétele megváltozott, uj lett a vezetőség , akik más
szemlélettel , és más anyagi lehetőségekkel vezetik a polgárőrséget.
2015. évben 4300 órát járőröztek. A megjelenésük változott, egységes
formaruhába járnak. Az eszközállomány is bővült , kerékpárokkal,
rádióval. A gépjárművük jó állapotban van, vigyáznak is rá. A problémát
azonnal orvosolják, ha valami gond akad az autóval. Elég rossz állapotúak
az utak, ez tönkreteszi az autót, látszik a futóművön. Az irodájuk az ÁMKban található. Van egy zárt garázsuk, de azt még nem használják.
2015. évben több pályázatot is benyújtottak, melyek között nyertes is volt.
Továbbra is fognak pályázni, amire lehet. 2016. 06. 04-én polgárőrnapot
rendeznek, melyen elismeréseket adnak át.

Megköszönte Marján Lászlónak, Tóthné Budaházi Juditnak a segítséget. A
NAGISZ Zrt., KITER Zrt. , az Önkormányzat is nagyon sokat segített, melyet
ezúton megköszön. A KITE Zrt 100/km/hó gépkocsi használatot ajánlott fel.
A képviselő-testület támogatását is megköszönte.
Dr. Danka József képviselő, megkérdezte, hány kamera van felszerelve
Nádudvar területén?
Beke Imre polgárőr, 24 db. kamera van felszerelve, ami bővülni fog. 1 fő
folyamatosan figyeli az önkormányzat irodahelyiségében. A feltételeknek és
a jogszabálynak megfelelnek. A felvételek minőségén még lehet javítani.
Ha gyorsan megy az autó, akkor nem lehet látni rendesen. Jó lenne a
parkba is elhelyezni kamerákat, igy a következőkben egy nagy
teljesítményű kamerát fognak venni. A rendőrök heti rendszerességgel kérik
a segítséget ez ügyben.
Boros Lajosné alpolgármester, köszönetét fejezte ki a polgárőröknek, akik
közbiztonság helyzetét is segítik az iskola előtt lévő zebránál, mivel a Dobó
utca sarkánál nagy a forgalom. Nagyon örül annak is, hogy 13 fő ifju
polgárőr van, ők is ellátják a jelzőőri tevékenységet az iskola előtt.
Mindenben lehet a polgárőrökre számítani, ismételten megköszönte a
munkájukat.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben szerepelő határozati javaslatot az alábbi határozattal
fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvari Polgárőr
Közhasznú egyesület 2015. évi tevékenységéről készült tájékoztatót
megtárgyalta és azt tudomásul vette.
Köszönetét és elismerését fejezi ki a polgárőrség minden tagjának
lelkiismeretes, áldozatos munkájukért.
Határidő: azonnal
Felelős:

Beke Imre polgármester

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

a

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2016.
(V.26.) Önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvari Polgárőr
Közhasznú egyesület 2015. évi tevékenységéről készült tájékoztatót
megtárgyalta és azt tudomásul vette.
Köszönetét és elismerését fejezi ki a polgárőrség minden tagjának
lelkiismeretes, áldozatos munkájukért.

a

Határidő: azonnal
Felelős:

Beke Imre polgármester

4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. 2015. évi
számviteli törvény szerinti beszámolójának megvitatása és döntés a
mérleg szerinti adózott eredmény felhasználásáról.
Előterjesztő: Ludman Lajos ügyvezető
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvari Településfejlesztési
és Városgazdálkodási Kft. 2015. évi számviteli törvény szerinti
beszámolójának megvitatása és döntés a
mérleg szerinti adózott
eredmény felhasználásáról, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Csendes Ferenc a pénzügyi bizottság és a felügyelő bizottság elnöke,
elmondta, hogy a felügyelő bizottság és a pénzügyi bizottság együtt tartotta
ülését ,melyen alaposan átértékelték a Kft. 2015. éves beszámolóját.
Megállapították, hogy összességében eredményes évet zárt a Kft. A Kft.
profi szintű beruházásokat hajtott végre. A Kft. alapításakor megtervezett
feladatokat jól elvégezték. A városban a beruházásokat, felújításokat ,
karbantartásokat is ők végzik a szerződéseknek megfelelően. A fürdőben a
kánikula miatt a hidegvizfelhasználás költségei megemelkedtek, ami
jelenetős költség a Kft-nek, igy a fürdő kutat be kell üzemeltetni, reméli, hogy
hamarosan működni is fog. Ez helyben megoldható és a költség megtérülne.
2015. évben jelentős eredményképződés volt a Kft-nél, és ebből fejlesztési
tartalékot képzett, melyet a két bizottság a beszámolóval együtt elfogadott,
és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek is. A tulajdonossal

egyeztetni kell. A könyvvizsgáló is elfogadta ezt, kivéve a hulladék
rekultivációra való céltartalék képzését.

Ezt a tartalékok elkülönített számlán kell kezelni. A bizottság a társaság
2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját 250.475 eft mérleg főösszeggel,
és 16.446 eft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja, és elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Boros Csaba gazdasági vezető, az üzleti vendéglátás mértékével
kapcsolatban elmondta, hogy főbb összetevői a városi rendezvények
költsége. Három vendéglátás volt, és a Kft-ben érkező vendégek
vendéglátása teszi ki. Egyébként ugyan olyan értékű, mint tavaly volt.
Kalmár Erzsébet képviselő, megkérdezte, hogy a pályázaton nyert
hulladékgazdálkodási eszközök kinek a tulajdonában vannak?
Ludman Lajos TVG.-Nonprofit Kft. ügyvezetője, elmondta, hogy az összes
eszköz a két önkormányzat tulajdona és a közszolgáltatónak kell a
rendelkezésére bocsájtani, és a működtetésre át kell adni a Kft-nek.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot az alábbi határozattal
fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzatának képviselő-testülete - mint alapitó - a
Nádudvari Nonprofit Kft
1
a./ az ügyvezetőjének jelentését a Társaság 2015. évi üzleti
tevékenységéről
b/ a társaság 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját a
mellékleteivel együtt 250.475 eft mérleg főösszeggel, 16.446 eft mérleg
szerinti eredménnyel
elfogadja.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Ludman Lajos ügyvezető
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a fenti határozatot 9 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
(V.26.) önkormányzati számu határozata:

46/2016.

Nádudvar Város Önkormányzatának képviselő-testülete - mint alapitó - a
Nádudvari Nonprofit Kft
1
a./ az ügyvezetőjének jelentését a Társaság 2015. évi üzleti
tevékenységéről
b/ a társaság 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját a
mellékleteivel együtt 250.475 eft mérleg főösszeggel, 16.446 eft mérleg
szerinti eredménnyel
elfogadja.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Ludman Lajos ügyvezető
5./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Előterjesztés a Nádudvar Városi Önkormányzat és intézményei 2015.
évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök
felhasználásáról és 2015. évi pénzügyi ellenőrzések végrehajtásáról.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Városi
Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásáról, a
költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról és 2015. évi
pénzügyi ellenőrzések végrehajtásáról, melynek irásos anyaga a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Csendes Ferenc pénzügyi bizottság elnöke, a bizottság részletesen
tárgyalta az előterjesztést, megállapították, hogy óriási beruházási
projektek mind pénzügyileg, mind pedig szakmailag sikeresen lezajlottak,
melyhez gratulált. Az intézményeket is átvizsgálták, legtöbb támogatás
felhasználás az óvoda és a bölcsödénél jelentkezett, mely
többletfinanszírozást jelentett az önkormányzatnak. Az óvodai és bölcsődei
létszámcsökkenés visszafizetési kötelezettséget okozott.
Az iskoláskor meghatározását szigorúbbá kellene tenni, hány éves kortól
mehet a gyerek iskolába. Egy óvodás gyerekre vetítve évi 66 eft, és egy
bölcsődés gyerek támogatása 710 eft-ba kerül, ez nagyon magas, és nagy
terhet jelent az önkormányzat részére. A csoportbővítés plusz dologi
kiadásai részletesebb elemzést kíván az energiafelhasználásra
vonatkozóan.
Dicséretet érdemel az ÁMK, mert 5 %-al kevesebb támogatást kellett
nyújtani.
Az Szociális Szolgáltató Központ a bevételi tervét nem tudta teljesíteni. Az
önkormányzati hozzájárulás magas 25 millió forint, míg a másik két
település önkormányzata keresett rajta. Ugyanazon a tevékenységi körön

belül a két település kevesebbet ad, és még keres is rajta. Ezt felül kell
vizsgálni. A gépjárművek költsége , a futott kilométer, a javítás költséget
magas. Meg kell vizsgálni hogy minél kevesebbe kerüljön.
A tájékoztató táblában a TRV részvények 10 eft-al van szerepeltetve, viszont
7.200 ft-os bekerülési áron van. Ezt javítani kell, hogy egyforma legyen a
vagyonkimutatás 10.sz. táblázatában névértéken kell feltüntetni, nem
vásárlási értékként.
A helyi adó hátralék jelentős, közel 81 milliós. Mindig be kell szedni az adót,
meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy a hátralékokat befizessék az
önkormányzatnak.
Mindezzel együtt a bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót, a
könyvvizsgálói jelentést, és a rendelet-tervezetet is a képviselő-testületnek.
Dr. Danka József képviselő, igen magas a kintlévőség az adónál, közel
81 milliós. Be kell hajtani. A Ptk. szerint a felszólítás nem működik, de van
más megoldás is, vagy az adós elismeri, vagy pedig meg kell vele egyezni.
Korcsmáros Sándor városfejlesztési, környezetvédelmi bizottság elnöke,
a bizottság megtárgyalta az előterjesztést , megállapították, hogy
prioritásként kell kezelni a közfoglalkoztatást , mely már a ciklusprogramban
is szerepelt. 2015. évben 632 főre adott be az önkormányzat pályázatot, és
14.752 eft önerőt kellett ehhez hozzátenni.
Sikeres volt a START munkaprogram is, a lakosság is elismeri. Jó látni a Fő
utcán, ahogy gondozzák a virágokat a közfoglalkoztatottak. A lakosság
értékeli az uj beruházásokat is. Elismerésüket fejezik ki mindenkinek.
A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót, a könyvvizsgálói jelentés és a
rendelet-tervezetet is a képviselő-testületnek.
Kalmár Erzsébet egészségügyi, ifjúsági és szociális bizottság elnöke, a
bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Beke Imre polgármester, megköszönte a pénzügyi iroda minden
dolgozójának a munkát. Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendelettervezetet fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a fenti rendelet-tervezetet 9 igen szavazattal elfogadta és
azt rendeletté nyilvánitotta a következők szerint:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény

32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében
Nádudvar Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési zárszámadásáról
a következő rendeletet alkotja:

1.§
(1)Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-11. számú mellékleteiben
foglaltaknak megfelelően:
4.953681 e Ft bevételi főösszeggel
Azon belül:
0 eFt fejlesztési hitelfelvétellel,
4.866.113 e Ft kiadási főösszeggel
Azon belül:
639.030 eFt személyi juttatással,
152.050
eFt
munkaadókat
terhelő
járulékkal,
576.748 eFt dologi kiadással,
29.628
eFt
ellátottak
pénzbeli
juttatásaival,
409.904 eFt egyéb működési célú kiadással,
1.841.197 eFt felhalmozási kiadással
jóváhagyja.
(2)Az önkormányzat összevont bevételeit forrásonként, kiadásait
jogcímenként az 1.1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően
fogadja el.
(3)Az
önkormányzat
önállóan
működő
költségvetési
szerveinek
beszámolóját
a
bevételi
és
kiadási
előirányzatai
teljesítését,
támogatottságát és létszámadatait a
9.3., és 9.4sz. számú
mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, illetve veszi
tudomásul.
(4)A Nádudvar Város Önkormányzat és a Nádudvari Polgármesteri Hivatal,
mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételi és
kiadási előirányzatai teljesítését, támogatottságát és létszámadatait a
9.1., és 9.2. .sz. melléklet szerint, a Polgármesteri Hivatal
államigazgatási feladatai bevételeit, kiadásait, létszámadatát a 9.2.3.sz.
mellékletben hagyja jóvá.

(5) Az önként vállalt feladatok bevételi és kiadási előirányzatai teljesítését,
létszámadatait összevontan és intézményenként 1.3., és a 9.1.2., 9.2.2.,
9.3.2., és 9.4.2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6)Az önkormányzat az Európai Uniótól kapott támogatásokat és azok
felhasználását önkormányzati szintre összesítve a 2/2., a 6. és 7.
melléklet projektenként pedig a 8. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.
2.§
(1)A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási
kiadásait a feladatonként 6. és 7. számú melléklet szerint hagyja
jóvá.
3.§
A beruházási kiadásokhoz kapcsolódó felhalmozási hitelállományát és
törlesztését az önkormányzat a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
4.§
(1)A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi maradványát a 87.568
eFt összegben hagyja jóvá,
amely felhalmozási célú maradvány.
Hozzájárul ahhoz, hogy a maradvány a 2016. évi költségvetésben
megfogalmazott célnak megfelelően 2016. évi gazdálkodás során
felhasználásra kerüljön.
(2) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a
költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa,
illetve kísérje figyelemmel.
5.§

(1) A szociális alapfeladatok 2015. évi társulási elszámolását a helyi
önkormányzati forrást illetően településenként az alábbiakban fogadja
el:
Nádudvar Önkormányzata:
25.131 eFt hozzájárulás,
Tetétlen Önkormányzata:
-979 eFt bevételi többlet,
Bihardancsháza Önkormányzata:
-357 eFt bevételi többlet.
6.§
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

6./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Előterjesztés az önkormányzat és intézményei beszámoló
könyvvizsgálói jelentésének elfogadására.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett az önkormányzat és intézményei
beszámoló könyvvizsgálói jelentésének elfogadására, melynek irásos anyaga
a jegyzőkönyv mellékletét képezi .
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az önkormányzat 2015. évi
költségvetési beszámolójáról készült független könyvvizsgálói jelentést az
alábbi határozattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nádudvar Város
Önkormányzatának 2015. évi gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói jelentést
elfogadja.
Felelős: Beke Imre polgármester
Határidő: azonnal
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 47/2016.(V.26.)
önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nádudvar Város
Önkormányzatának 2015. évi gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói jelentést
elfogadja.
Felelős: Beke Imre polgármester

Határidő: azonnal
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a
Nádudvar Város Önkormányzatának összevont zárszámadására vonatkozó
előterjesztést az alábbi határozati javaslattal fogadják el:

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht) 91. § (2) bekezdése alapján
Nádudvar Város Önkormányzatának összevont zárszámadására vonatkozóan
tudomásul veszi az Áht 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket,
kimutatásokat, továbbá az önkormányzat adósságának állományát, a vagyon
kimutatást, és az önkormányzat tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet
működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását, a
többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, és a közvetett
támogatásokat a határozat mellékletét képező 1-11. sz. tájékoztató
kimutatások szerint.
Felelős: Beke Imre polgármester
Határidő: azonnal

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 48/2016.(V.26.)
önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht) 91. § (2) bekezdése alapján
Nádudvar Város Önkormányzatának összevont zárszámadására vonatkozóan
tudomásul veszi az Áht 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket,
kimutatásokat, továbbá az önkormányzat adósságának állományát, a vagyon
kimutatást, és az önkormányzat tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet
működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását, a
többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, és a közvetett
támogatásokat a határozat mellékletét képező 1-11. sz. tájékoztató
kimutatások szerint.
Felelős: Beke Imre polgármester
Határidő: azonnal

Rácz Kornélia könyvvizsgáló, öröm volt látni a beszámolóban az
önkormányzat négymilliárdos beruházását . Látszik, hogy szépen fejlődik a
város. 20 évvel ez előtthöz képest hatalmas fejlődésen esett át. Megköszönte
az eddigi közös munkát, és hogy szükség volt a szakértelmére. Nyugdijba
vonul , igy tovább már nem fog könyvvizsgálói tevékenységet folytatni. A
képviselő-testületnek , a szakapparátusnak köszöni a munkával együtt töltött
éveket.
7./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Beszámoló a 2015. évi start mezőgazdasági programon keresztül
végzett munkáról
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a 2015. évi start mezőgazdasági
programon keresztül végzett munkáról, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Beke Imre polgármester, elmondta, hogy a munkaprogram vezetője Károlyi
Albert, aki állandó alkalmazott és felelős a működésért.
Szántóföldi növénytermesztés és kertészeti program működik. Közel 40 ezer
virágpalánta került kiültetésre az intézmények , illetve a város több pontjára.
A lakosság visszajelezése pozitív.
Csendes Ferenc képviselő, kérdésként vetette fel, hogy az árak hogy lettek
meghatározva, intézményenként más-más?
Szakszerű munkát végeznek, látszik a városban, a virágok szépek. Látszik a
gondozottság. Gratulál az elvégzett munkához. Pozitív hatása van ez az
emberekre is, hisz eddig nem dolgoztak, most pedig munkát végeznek, ez a
családokra is pozitív kihatással van.
Czibere Lajos képviselő, azt látja 67 főnek a foglalkoztatása a cél, amit
elértek a pozitív dolog. A 67 fő közfoglalkoztatottból hány fő tudott
elhelyezkedi? Jó lenne, ha nemcsak 1 – 2 %-a kerülne vissza munkába, akkor
folyamatosan tudnának dolgozni, mert a közfoglalkoztatás meghatározott
idejű.
Kalmár Erzsébet képviselő, örül ennek a beszámolónak, önálló munkát
tudnak végezni. Három agrármérnök van, viszont a költségvetésben csak 1 fő
van meghatározva, azóta növekedett a létszám? Az intézmények konyhájára
nem egységes az értékesítést, mindenhol más árakkal számolnak. Hogyan

lett ez kalkulálva? Mi az alapja, nem önköltségszámítás alapján történt, pedig
ugy kellett volna. Kell egy szabályzat erre.
Nem könnyű ennyi emberrel foglalkozni, de látszik a szorgalmas munka,
melyet megköszönt. Jó volt a kapcsolat az előző vezetővel Pethő Tamással is,
megköszönte a munkáját, illetve az uj vezetőnek Károlyi Albertnek is hasonlót
kívánt.

Károlyi Albert start munkaprogram vezetője , elmondta,hogy 2015. évben
három agrármérnök volt , akkor még Takács Zsuzsa is itt dolgozott, de neki
február 28-al lejárt a szerződése, és most a TVG Kft-nél dolgozik.
Árképzéssel kapcsolatban elmondta, hogy az átadott szállítólevelek alapján
készült az árlista. Nem egy árban kerülnek eladásra a fő – elő –
utószezonban termelt zöldségfélék. Már beszélt az intézményekben az
élelmezésvezetőkkel, hogy egyforma áron kerüljön értékesítésre a megtermelt
zöldségféle. Felvette a kapcsolatot Püspökladánnyal is, az ármegállapítás
végett. Van egy BM előírás, mely alapján kell a számításokat elvégezni.
Elmondta, hogy jó állapotban adta át a területet neki Pethő Tamás. A két
területen jól látszik a munka, bár nem könnyű ezekkel az emberekkel
együttdolgozni, de azért beállnak a sorban. Vannak problémák, azt
orvosolják, azért vannak a munkavezetők. A gyakorlókertből szállítanak az
iskolának zöldségféléket, mellyel meg voltak elégedve.
Boros Lajosné alpolgármester, megkérte Károlyi Albert et, hogy ne az
élelmezésvezetővel egyeztessen, hanem az intézményvezetővel a
megrendelésekkel kapcsolatban.
Beke Imre polgármester, fontosnak tartja ezt a munkát,látható a változás,
egy lépés kellene ahhoz, hogy a jó munkásoknak többet tudjanak adni, ha jól
dolgozik több pénzt kap.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot az alábbi határozattal fogadják el:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
a start mezőgazdasági program keretében 2015. évben végzett
munkáról szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Beke Imre polgármester
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat képviselő-testületének 49/2016.
(V.26.) önkormányzati számu határozata:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
a start mezőgazdasági program keretében 2015. évben végzett
munkáról szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Beke Imre polgármester
8./ napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
üzletrésze megvételének felajánlása Kaba Város Önkormányzat számára
Előterjesztő: Beke Imre, polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvari Településfejlesztési
és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. üzletrésze megvételének felajánlása
Kaba Város Önkormányzat számára, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Csendes Ferenc pénzügyi bizottság elnöke, elmondta, hogy a Felügyelő
Bizottsággal együtt tárgyalták az előterjesztést.
Korábban már volt a
csatlakozásról szól, és arról, hogy ne legyen közbeszerzés az
eszközbeszerzésnél. A most kiküldött határozati javaslat jogilag 2 %-os
tulajdonrészt biztosit Kabának, ami mindenre feljogosítja, akár bele is nézhet
a Kft. könyvelésében is. Ha ez zavaró, akkor ki lehet szervezni egyéb
tevékenységnek. A taggyűlés két tulajdonossal fog lezajlani, és nem a testület
hozza a döntést. Két üzletrész van az egyik 4.9000.000,-ft névértékű , a
másik üzletrész 100.000,-ft, amely 2 %-os részesedésnek felel meg, és 2
szavazatra jogosít fel.
A felügyelő bizottság és a pénzügyi bizottság támogatja az előterjesztést. Ha a
működéssel gond van, azt lehet módosítani.
Beke Imre polgármester, tájékoztatni fogja minden esetben a testületet , és
azt
viszi tovább.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az előterjesztésben szereplő
határozati
javaslatot az alábbi határozattal fogadják el:
1. Nádudvar

Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvari
Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-ben lévő 5.000.000 Ft
névértékű üzletrészét felosztja Ptk. 3:173. § (1) bekezdés a) pontja alapján. Ez
alapján a társaságnak két üzletrésze lesz: az 1.számú üzletrész 4.900.000 Ft
névértékű, amely 98 %-os részesedésnek felel meg s amely 98 szavazatra
jogosít , míg a 2.számú üzletrész 100.000 Ft névértékű, amely 2%-os
részesedésnek felel meg, s amely 2 szavazatra jogosít.
2.

Nádudvar Város Önkormányzata a 100.000 Ft névértékű üzletrészét

névértéken, azaz 100.000 Ft-ért eladja Kaba Város Önkormányzatának.
Felkéri a képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy az üzletrész
adásvételi szerződést 5 évre szóló visszavásárlási jog kikötése mellett írja alá.
Az üzletrész felosztása folytán a társaság új tagokkal egészül ki, ezért a
Kft. többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot
társasági szerződésre módosítani. Nádudvar Város Önkormányzatát a
taggyűlésen a mindenkori polgármester jogosult képviselni. A Képviselőtestület által adott útmutatás szerint, beszámolási kötelezettség mellett.
3.

Felhatalmazza a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert arra, hogy
a társasági szerződést Nádudvar Város Önkormányzat és a Kaba Város
Önkormányzata Képviselő-testületei által elfogadott tartalommal – írja alá.
4.

Felhatalmazza a Képviselő-testület Ludman Lajos ügyvezetőt, hogy
gondoskodjon a változás cégjegyzéken történő átvezetéséről.
5.

Határidő: 2016. június 1. (az 1. pont tekintetében)
2016. június 30. ( a 2-5. pont tekintetében)
Felelős:
Beke Imre polgármester
Ludman Lajos ügyvezető
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 7 igen 2 tartózkodással
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2016. (V.26.)
Önkormányzati számu határozata:
1. Nádudvar

Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvari
Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-ben lévő
5.000.000 Ft névértékű üzletrészét felosztja Ptk. 3:173. § (1) bekezdés
a) pontja alapján. Ez alapján a társaságnak két üzletrésze lesz: az
1.számú üzletrész 4.900.000 Ft névértékű, amely 98 %-os
részesedésnek felel meg s amely 98 szavazatra jogosít , míg a 2.számú
üzletrész 100.000 Ft névértékű, amely 2%-os részesedésnek felel meg, s
amely 2 szavazatra jogosít.

2. Nádudvar Város Önkormányzata a 100.000 Ft névértékű üzletrészét

névértéken,
azaz
100.000
Ft-ért
eladja
Kaba
Város
Önkormányzatának.
Felkéri
a
képviselő-testület
Beke
Imre
polgármestert, hogy az üzletrész adásvételi szerződést 5 évre szóló
visszavásárlási jog kikötése mellett írja alá.
3. Az üzletrész felosztása folytán a társaság új tagokkal egészül ki, ezért a

Kft. többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító
okiratot
társasági
szerződésre
módosítani.
Nádudvar
Város
Önkormányzatát a taggyűlésen a mindenkori polgármester jogosult
képviselni. A Képviselő-testület által adott útmutatás szerint,
beszámolási kötelezettség mellett.

4. Felhatalmazza a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert arra, hogy

a társasági szerződést Nádudvar Város Önkormányzat és a Kaba
Város Önkormányzata Képviselő-testületei által elfogadott tartalommal
– írja alá.
5. Felhatalmazza a Képviselő-testület Ludman Lajos ügyvezetőt, hogy

gondoskodjon a változás cégjegyzéken történő átvezetéséről.
Határidő: 2016. június 1. (az 1. pont tekintetében)
2016. június 30. ( a 2-5. pont tekintetében)
Felelős:

Beke Imre polgármester
Ludman Lajos ügyvezető

9./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: TOP-1.2.1-15 kódszámú Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés programon belül „Turisztikai rendezvénytér
kialakítása Nádudvaron” benyújtása az „Oxenweg” szürkemarha útvonal
megnevezésű projekthez kapcsolódóan
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a
TOP-1.2.1-15 kódszámú
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
programon belül „Turisztikai rendezvénytér kialakítása Nádudvaron”
benyújtása az „Oxenweg” szürkemarha útvonal megnevezésű projekthez
kapcsolódóan, mely irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Elmondta, hogy
intenzitása
100 %-os.

a

projekt

összköltsége

50.000.000,-ft,

a

támogatási

Korcsmáros Sándor városfejlesztési, környezetvédelmi bizottság elnöke, a
bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Csendes Ferenc pénzügyi bizottság elnöke, a bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben szereplő 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 „Turisztikai rendezvénytér kialakítása Nádudvaron” c.
pályázat benyújtásával.
A projekt összköltsége 50.000.000,- Ft, a támogatási intenzitás 100 %-os.
Felkéri Beke Imre polgármestert a pályázattal kapcsolatos szükséges
intézkedések folyamatos megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős:
Beke Imre polgármester
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 51/2016. (V.26.)
Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzata egyetért a TOP-1.2.1-15 kódszámú
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
programon belül „Turisztikai rendezvénytér kialakítása Nádudvaron” c.
pályázat benyújtásával.
A projekt összköltsége 50.000.000,- Ft, a támogatási intenzitás 100 %-os.
Felkéri Beke Imre polgármestert a pályázattal kapcsolatos szükséges
intézkedések folyamatos megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős:
Beke Imre polgármester
10./ Napirendi pont megtárgyalása:

Tárgy: TOP-2.1.2-15 kódszámú felhíváson belül „Zöld város kialakítása
Nádudvaron” megnevezésű projekt benyújtása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester

Beke Imre polgármester , előterjesztést tett a TOP-2.1.2-15 kódszámú
felhíváson belül „Zöld város kialakítása Nádudvaron” megnevezésű projekt
benyújtására, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Korcsmáros Sándor városfejlesztési, környezetvédelmi bizottság elnöke, a
bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Csendes Ferenc pénzügyi bizottság elnöke, a bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben szerepelő határozati javaslatot az alábbi határozattal
fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzata egyetért a TOP-2.1.2-15 kódszámú
felhíváson belül „Zöld város kialakítása Nádudvaron” megnevezésű pályázat
benyújtásával.
A projekt összköltsége 250.000.000,- Ft, a támogatási intenzitás 100 %-os.
Felkéri Beke Imre polgármestert a pályázattal kapcsolatos szükséges
intézkedések folyamatos megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős:
Beke Imre polgármester
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 52/2016. (V.26.)
Ök.sz. határozata:
Nádudvar Város Önkormányzata egyetért a TOP-2.1.2-15 kódszámú
felhíváson belül „Zöld város kialakítása Nádudvaron” megnevezésű pályázat
benyújtásával.
A projekt összköltsége 250.000.000,- Ft, a támogatási intenzitás 100 %-os.

Felkéri Beke Imre polgármestert a pályázattal kapcsolatos szükséges
intézkedések folyamatos megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős:
Beke Imre polgármester
11./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: TOP-4.1.1-15 kódszámú Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése felhíváson belül „Egészségügyi alapellátások integrált fejlesztése
Nádudvaron” megnevezésű projekt benyújtása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a
TOP-4.1.1-15 kódszámú
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése felhíváson belül
„Egészségügyi alapellátások integrált fejlesztése Nádudvaron” megnevezésű
projekt benyújtásra, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Korcsmáros Sándor városfejlesztési, környezetvédelmi bizottság elnöke, a
bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Csendes Ferenc pénzügyi bizottság elnöke, a bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben szerepelő határozati javaslatot az alábbi határozattal
fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzata egyetért a TOP-4.1.1-15 kódszámú
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése felhíváson belül
„Egészségügyi alapellátások integrált fejlesztése Nádudvaron” megnevezésű
pályázat benyújtásával.
A projekt összköltsége 150.000.000,- Ft, a támogatási intenzitás 100 %-os.
Felkéri Beke Imre polgármestert a pályázattal kapcsolatos szükséges
intézkedések folyamatos megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős:
Beke Imre polgármester
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 53/2016. (V.26.)
Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzata egyetért a TOP-4.1.1-15 kódszámú
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése felhíváson belül
„Egészségügyi alapellátások integrált fejlesztése Nádudvaron” megnevezésű
pályázat benyújtásával.
A projekt összköltsége 150.000.000,- Ft, a támogatási intenzitás 100 %-os.
Felkéri Beke Imre polgármestert a pályázattal kapcsolatos szükséges
intézkedések folyamatos megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős:
Beke Imre polgármester
12./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A nádudvari 425 hrsz-ú Ady tér 1. sz. alatti ingatlan beépítetlen kert
részének megvásárlása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a nádudvari 425 hrsz-ú Ady tér 1.
sz. alatti ingatlan beépítetlen kert részének megvásárlására, 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, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben szerepelő határozati javaslatot az alábbi határozattal
fogadják el:

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a nádudvari 425 hrsz-ú a valóságban Nádudvar, Ady tér 1. sz. alatt levő - ingatlan beépítetlen
kertrészének megvásárlásához az alábbiak szerint hozzájárul.
Az ingatlan beépítetlen kertrészének vételi ára nem lehet több 5.500 Ft/m2nél.
A telekalakítás költségei az önkormányzatot terheli.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert, hogy az adásvételi
szerződést a fenti vételár esetén írja alá.
Határidő: 2016. június 31.
Felelős:
Beke Imre polgármester
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testült a fenti határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2016. (V.26.)
Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a nádudvari 425 hrsz-ú a valóságban Nádudvar, Ady tér 1. sz. alatt levő - ingatlan beépítetlen
kertrészének megvásárlásához az alábbiak szerint hozzájárul.
Az ingatlan beépítetlen kertrészének vételi ára nem lehet több 5.500 Ft/m2nél.
A telekalakítás költségei az önkormányzatot terheli.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert, hogy az adásvételi
szerződést a fenti vételár esetén írja alá.
Határidő: 2016. június 31.
Felelős:
Beke Imre polgármester
13./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Nádudvar Tisza utca 1-3.sz. alatt építendő
kivitelezéséhez pénzügyi fedezet biztosítása
Előterjesztő: Beke Imre

állattartó

épület

Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Tisza utca 1-3.sz.
alatt építendő állattartó épület kivitelezéséhez pénzügyi fedezet biztosítására,
melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Korcsmáros Sándor városfejlesztési, környezetvédelmi bizottság elnöke, a
bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Csendes Ferenc pénzügyi bizottság elnöke, a bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben szerepelő határozati javaslatot az alábbi határozattal
fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nádudvar Város
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.26.) önkormányzati
számú rendeletében biztosított pályázati pénzalap terhére jóváhagyja, hogy
a START Mezőgazdasági Program sikeres megvalósítása érdekében a
Nádudvar Tisza utca 1-3.sz. alatt lévő 689., 690/1., és 690/3.hrsz. telken a
határozat mellékletét képező alap és helyszínrajz szerinti állattartó telep
saját kivitelezésben történő megvalósításához 1.994.860.- Ft + ÁFA, azaz
2.533.472.- Ft-ot átcsoportosítson.
Felkéri a polgármestert, hogy a megvalósításhoz a szükséges beszerzéseket
bonyolítsa le.
Felkéri továbbá a Munkaügyi-, Hatósági és Igazgatási Iroda vezetőjét, hogy a
kivitelezés irányítását, lebonyolítását hajtsa végre.
Határidő: azonnal
Felelős:
Beke Imre polgármester
Kovács Lászlóné Munkaügyi-, hatósági és Igazgatási Iroda Vezetője
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 7 igen 2 tartózkodással
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2016. (V.26.)
Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nádudvar Város
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.26.) önkormányzati
számú rendeletében biztosított pályázati pénzalap terhére jóváhagyja, hogy
a START Mezőgazdasági Program sikeres megvalósítása érdekében a
Nádudvar Tisza utca 1-3.sz. alatt lévő 689., 690/1., és 690/3.hrsz. telken a
határozat mellékletét képező alap és helyszínrajz szerinti állattartó telep
saját kivitelezésben történő megvalósításához 1.994.860.- Ft + ÁFA, azaz
2.533.472.- Ft-ot átcsoportosítson.

Felkéri a polgármestert, hogy a megvalósításhoz a szükséges beszerzéseket
bonyolítsa le.
Felkéri továbbá a Munkaügyi-, Hatósági és Igazgatási Iroda vezetőjét, hogy a
kivitelezés irányítását, lebonyolítását hajtsa végre.
Határidő: azonnal
Felelős:
Beke Imre polgármester
Kovács Lászlóné Munkaügyi-, hatósági és Igazgatási Iroda Vezetője

14./ napirendi pont megtárgyalás:
Tárgy: A nádudvari 06/4 hrsz-ú Nádudvar külterületi ingatlan értékesítése
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a
nádudvari 06/4 hrsz-ú
Nádudvar külterületi ingatlan értékesítésre, 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, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben szerepelő határozati javaslatot az alábbi határozattal
fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a nádudvari 06/4 hrsz-ú
- a valóságban Nádudvar, Mártírok utca alatt levő ingatlan 3. számú
mellékletben szereplő (kb. 10.000 m2) részének értékesítéséhez az alábbiak
szerint hozzájárul.
Az ingatlan eladási ára nem lehet kevesebb, mint 70.- Ft/m2.
Az ingatlan értékesítéssel és kitűzéssel párhuzamosan a rendezési tervnek és
a használatnak megfelelő közlekedési és közmű területeket ki kell alakítani.
A Mártírok utcai közlekedési és közmű területek kialakításával kapcsolatos
földmérési költségek Nádudvar Város Önkormányzatát terhelik, a
megvásárolni kívánt ingatlan földmérési költségei, valamint az ügyvédi
költségek a vevőt terhelik.
Az
ingatlan
kialakítással
és
értékesítéssel
összefüggő
munkák
lebonyolításával a Nádudvari Nonprofit Kft bízza meg, aki a terület
kialakítások után a szerződést előkészíti a költségviselők terhére a korábbi
ingatlanértékesítési gyakorlatnak megfelelően.

Felhatalmazza a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert az adásvételi
szerződés aláírására és a birtok átruházási eljárás lefolytatására a teljes
vételár megfizetésével egyidejűleg.
Határidő: 2016-07-31 (a telek kialakítás)
2016-08-10 (a szerződés aláírására)
Felelős:
Beke Imre polgármester
Ludman Lajos ügyvezető
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 56/2016. (V.26.)
Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a nádudvari 06/4 hrsz-ú
- a valóságban Nádudvar, Mártírok utca alatt levő ingatlan 3. számú
mellékletben szereplő (kb. 10.000 m2) részének értékesítéséhez az alábbiak
szerint hozzájárul.
Az ingatlan eladási ára nem lehet kevesebb, mint 70.- Ft/m2.
Az ingatlan értékesítéssel és kitűzéssel párhuzamosan a rendezési tervnek és
a használatnak megfelelő közlekedési és közmű területeket ki kell alakítani.
A Mártírok utcai közlekedési és közmű területek kialakításával kapcsolatos
földmérési költségek Nádudvar Város Önkormányzatát terhelik, a
megvásárolni kívánt ingatlan földmérési költségei, valamint az ügyvédi
költségek a vevőt terhelik.
Az
ingatlan
kialakítással
és
értékesítéssel
összefüggő
munkák
lebonyolításával a Nádudvari Nonprofit Kft bízza meg, aki a terület
kialakítások után a szerződést előkészíti a költségviselők terhére a korábbi
ingatlanértékesítési gyakorlatnak megfelelően.
Felhatalmazza a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert az adásvételi
szerződés aláírására és a birtok átruházási eljárás lefolytatására a teljes
vételár megfizetésével egyidejűleg.
Határidő:

2016-07-31 (a telek kialakítás)
2016-08-10 (a szerződés aláírására)

Felelős:

Beke Imre polgármester
Ludman Lajos ügyvezető

Egyebek :
1./
Beke Imre polgármester, tájékoztatta a képviselő- testület tagjait, hogy
Fazekas Ferenc és felesége levélben megkereste azzal a kéréssel, hogy a
Fazekas család régi műhelyét és egyben lakását felajánlja a városnak
turisztikai hasznosításra.
Úgy gondolták, hogy az Emőd tó környékére – skanzenhez hasonló módon áthelyezhető. A fazekas emlékház berendezéséhez a tulajdonukban található
tárgyakat, fotókat, dokumentumokat is átadják.
Ludmanné Papp Ilona képviselő, ismeri a házat, az előtte lévő területtel jól
hasznosítható lenne. Az egy nagyon jó helyen van, skanzennek jó lenne,
máshol is a város szélén helyezkednek el a skanzenek. A ház jó állapotban
van, oda kell irányítani az embereket, hozzáállás kérdése.
Csendes Ferenc képviselő, elmondta, hogy ezzel kapcsolatban megkeresték
őt és elmondta a család, hogy a Nyíregyházi önkormányzatnak
is
felajánlották az épületet , de nem volt pénze az önkormányzatnak .
Elmondták, hogy nagyon szomorúak , mert nem látogatja senki sem ezt az
épületet. Rossz helyen van.
Sajnos a mi önkormányzatunk sem tudja pénzügyileg bevállalni az
áthelyezést, de ha van lehetőség pályázat benyújtására, élni kell vele.
Beke Imre polgármester, mint értéket jó lenne megtartani. A TVG kft.
megnézi, hogy mit lehet tenni, és majd kidolgozás után visszahozzák a testült
elé megvitatásra.
Dr. Danka József képviselő, már régen volt ott, és ugy emlékszik, hogy a
két telek nagyon jó helyen van, szabadkéményes az épület. Lát benne
fantáziát. Fel kell mérni a lehetőségeket.
Czibere Lajos képviselő, csatlakozik Ludmanné Papp Ilona véleményéhez. A
két telekből közösségi teret lehetne létrehozni, szabadidős tevékenységet,
mely a helyiek érdekeit szolgálná.
Ludman Lajos TVG Kft. ügyvezetője, , megnézik a lehetőségeket, és a
következő ülésre előterjesztik, egyeztetve Ludmanné Papp Ilonával.
2./
Beke Imre polgármester, tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy
TÖOSZ ülésen volt Budapesten, ahol elhangzott többek között az iskolák
államosítása, az hogy hogyan legyen az étkeztetés, karbantartás, stb. Még
nem lehet tudni mi hogy alakul, csak tájékoztatás szintjén volt.

Boros Lajosné alpolgármester, elmondta, hogy 2017. 01. 01-el ugy fognak
működni az iskolák, mint eddig, csak az nem lesz, aki anyagilag támogatja
őket. A KLIK központ irányit, tankerületek lesznek.
Csendes Ferenc képviselő, mi lesz a sportcsarnokkal?
Boros Lajosné alpolgármester, mint iskolaigazgatótól nem kértek semmiféle
kimutatást, elszámolást , nincs valós kép arról, hogy mennyibe kerül.

3./
Dr. Danka József képviselő, megkérdezte, hogy a Fő utca és Kossuth tér
sarkán lévő Bonczás féle házzal mi lesz?
Ludman Lajos TVG. Kft. ügyvezetője, készít erre javaslatot és a képviselőtestület elé terjeszti.

Beke Imre polgármester, mivel több napirend és hozzászólás nem volt, az
ülést 17,00 órakor berekesztette.

Kmft.
Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

Dr. Danka József
Korcsmáros Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítők

NÁDUDVAR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016.

május 26-ai ülésének
jegyzőkönyve

Tartalmazza:
-

12/2016.(V.27.) önkormányzati számú rendeletet,az
önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról,

-

42/2016. (V.26.) önkormányzati számú határozatot, a
Tüzoltóparancsnokság 2015. évi munkájáról szóló beszámoló
elfogadásáról,
43/2016. (V.26.) önkormányzati számú határozatot, a rendőrség
2015. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról,
44/2016. (V.26.) önkormányzati számú határozatot, a mezőőrség
2015. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
45/2016. (V.26.) önkormányzati számú határozatot, a polgárőrség
2015. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról,
46/2016. (V.26.) önkormányzati számú határozatot, az NTVGNonprofit Kft. 2015. évi beszámolójának és mérlegének elfogadásáról,
47/2016. (V.26.) önkormányzati számú határozatot, az
önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói jelentés
elfogadásáról,
48/2016.(V.26.) önkormányzati számú határozatot, az
önkormányzat zárszámadására vonatkozó mérlegek, kimutatások
elfogadásáról,
49/2016. (V.26.) önkormányzati számú határozatot, a 2015. évi
start munkaprogramon keresztül végzett munkáról szóló beszámoló
elfogadásról,
50/2016.(V.26.) önkormányzati számú határozatot, felajánlás
üzletrész megvételére Kaba önkormányzatnak

-

-

51/2016.(V.26.) önkormányzati számú határozatot, Oxenweg
projekt pályázat elfogadása
52/2016. (V.26.) önkormányzati számú határozatot, Zöld város
kialakítása Nádudvaron
53/2016. (V.26.) önkormányzati számú határozatot, egészségügyi
alapellátások integrált fejlesztése
54/2016.(V.26.) önkormányzati számú határozatot, Nádudvar,
Ady tér 1.sz. alatti ingatlan megvásárlása
55/2016.(V.26.) önkormányzati számú határozatot, Nádudvar,
Tisza u. 1-3. sz. ingatlan megvásárlásáról,
56/2016. (V.26.) önkormányzati számú határozatot, a Nádudvar,
Mártírok u. 06/4 hrsz-u ingatlan értékesítéséről

