JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2016. június 28-án du. 14,00 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal
tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.
Jelen vannak: Beke Imre polgármester
Czibere Lajos,
Csendes Ferenc,
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,
Rozgonyi Attila TRV-Zrt. képviseletében,
Hajdu János TRV-Zrt. képviseletében,
Vida László TRV-Zrt. képviseletében,
Balázs Andrea SZSZK vezetője
Mészáros Marianna SZSZK Családsegiő és Gyermekjóléti Szolg.
Czibere Dóra SZSZK Családsegiő és Gyermekjóléti Szolg.
Sándorné Nagy Bernadett ügyintéző
Dr. Buzdogány Timea háziorvos
Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,
Távolmaradását bejelentette:
Boros Lajosné alpolgármester,
Dr.Danka József képviselő,
Beke Imre polgármester, megállapította, hogy 6 fő képviselő jelen van, így a testület
határozatképes.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő

Előterjesztést tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre Kalmár Erzsébet és Korcsmáros Sándor
képviselőkre, melyet a testület 6 igen szavazattal elfogadott.
Beke Imre polgármester, ezt követően előterjesztést tett a meghívóban közölt napirendi
pontokra, és javasolta, hogy a 7. napirendi pontot , a civilszervezetek számára kiirt pályázat
elbírálásáról készült előterjesztést első napirendként tárgyalják.
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Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő
A képviselő-testület a meghívóban közölt napirendi pontokat a javasolt napirend cserével 6
igen szavazattal elfogadta és az alábbiak szerint tárgyalja:
1./ A nádudvari civil szervezetek számára kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Ludmanné Papp Ilona az Oktatási, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi
bizottságának elnöke
2./ A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. beszámolója a nádudvari viziközmű
hálózat 2015. évi üzemeltetéséről
Előterjesztő: Hajdú Gábor vezérigazgató
3./ Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló
24/2013. (X.18.) önkormányzati rendelete módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
4./Beszámoló a 2015. évi gyermekvédelmi munkáról.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
5./A Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. alapító
okiratának módosítása
Előterjesztő: Beke Imre, polgármester
6./A Nádudvar Város Önkormányzat és a Nádudvari Településfejlesztési és
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. között kötött hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés módosítása
Előterjesztő: Beke Imre, polgármester
7./Teljesítési igazolás kiadása Nádudvar Város Önkormányzat részéről a 2016.
II. negyedévi hulladékgazdálkodási feladatok ellátásáról a Nádudvari
Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére
Előterjesztő: Beke Imre, polgármester
8./ Különfélék.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy. A nádudvari civil szervezetek számára kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Ludmanné Papp Ilona az Oktatási, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi
bizottságának elnöke
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a nádudvari civil szervezetek számára kiírt
pályázat elbírálása, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kalmár Erzsébet képviselő, az előterjesztésben valószínű elírás történt, vagy számítási hiba.
A 2016. évben igényelt támogatások összesen 1.545.200,- ft, mely szerinte csak 930.700,- ft,
ha összeadjuk. Kérte ennek javítását.
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Csendes Ferenc képviselő, a támogatottak körében sok civilszervezet kikerült, ezért nem
egyezik meg.
Ludmanné Papp Ilona oktatási, kulturális, sport és idegenforgalmi bizottság elnöke,
elmondta, hogy a bizottság 2016. június 14-én tárgyalta a civilszervezetek számára kiirt
pályázatokat. Átruházott hatáskörrel éltek. A civilszervezetek által igényel támogatás összesen
1.545.200,-ft . A támogatásra előirányzott összeg 658.000,- ft- volt, melyből 495.000,-ft-ot
osztottak szét. Az elv az volt, hogy ne kisebb összegekkel támogassuk őket, hanem magasabb
összeggel. A támogatási összeg nem lehet kevesebb 50.000,-ft-nál.
A beadott 10 pályázatból 2 pályázat nem felelt meg a kiírásnak, igy az Őszirózsa
Nyugdíjasklub és a BSZC Népi Kézműves Szakiskola és Kollégiuma, valamint az Asztalitenisz
SE visszavonta pályázatát.
163.000,-ft al a Művelődési Házat javasolják támogatni, ebből szerveznék meg a néptánc
oktatást, és az idősek világnapját.
Igy összesen az igényelt támogatás 930.700, a bizottság által javasolt összeg 495.000,-ft. az
elírást kijavítják.
Czibere Lajos képviselő, megkérdezte, hogy nincs –e összeférhetetlenség?
Ludmanné Papp Ilona képviselő, minden törvényes,
rendelkeznek a civilszervezetek. Nincs összeférhetetlenség.

és

érvényes

alapító

okirattal

Dr. Sós Csaba aljegyző, a Jövő Nemzedékéért Alapítványra gondolt a képviselő úr. Ezzel
kapcsolatban Boros Lajosné alpolgármester asszony írásban beadta a lemondását, igy nincs
összeférhetetlenség.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az előterjesztésben
foglalt határozati javaslatot a javitással együtt az alábbi határozattal fogadják el :
I.
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetésben a 2016.
évben a civil szervezetek támogatására előirányzott 658.000 forintból 495.000
forintot az Oktatási, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság javaslata alapján a
következők szerint osztja el, a táblázatban megnevezett civil szervezetek részére.

Sorszám
1.

Támogatott szervezet neve
Vidám Évek Alapítvány a
Nádudvari Óvodásokért

"Mindent a családért"
2. Nádudvari Nagycsaládos
Egyesület
Nádudvari Ficánka
3. Kiemelkedően Közhasznű
Egyesület
"Szülőföldünk, Nádudvar
4.
Öröksége és Jövője" Alapítvány

2016.
Bizottság
évben
Támogatás célja
által javasolt
igényelt
támogatás
támogatás
alapítványi
délután
250.000
150.000
szervezése
nyári tábor
szervezése

100.000

50.000

2x5 napos tábor
szervezése

110.000

55.000

kiállítás
szervezése

100.000

50.000
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5.

Nádudvari Polgárő Közhasznú
sportnap
Egyesület
szervezése

6.

A Jövő Nemzedékéért
Alapítvány

Kövy-Olimpia
szervezése

7.

Nádudvari Edit Fitness és
Aerobik Egyesület

utazás a
versenyekre

Összesen:

150.000

75.000

70.700

40.000

150.000

75.000

930.700

495.000

Néptánc oktatásra és az Idősek Világnapja szervezésére 163.000 Ft-tal a Művelődési
Házat támogatjuk.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy a pályázókat írásban értesítse a
Képviselő-testület döntéséről.
II: Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a Közgazdasági és Pénzügyi Iroda által
előkészített támogatási szerződéseket a határozatban felsorolt civil szervezetekkel írja alá azzal
a kitétellel, hogy a támogatott szervezetek pénzügyi elszámolására előírt határidő 2016.
december 31.
III. A képviselő-testület a civil szervezetek támogatására előirányzott keretből 163.000 forintot
átcsoportosít az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár intézményi költségvetése
javára, mely összegből az intézmény vezetője biztosítsa az Őszrózsa Nyugdíjasklub városnapi
fellépése és az Idősek Világnapi rendezvénye valamint a néptánc oktatás kapcsán felmerülő
költségeket elsősorban a felkészítő művésztanár tiszteletdíját.
Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetési
rendeletében a fenti tárgyú átcsoportosítás végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő:

I. 2016. július 5. (az értesítésre)
II. 2016. július 31. (a támogatási szerződések megkötésére)
III. 2016. szeptember 30. (a költségvetési rendelet módosítására)

Felelős:

Beke Imre polgármester (I.-III. pont)
Jakabné Beke Gyöngyi, irodavezető (II. és III. pont)
Tóthné Budaházi Judit, az Ady Endre Művelődési Központ és Városi
Könyvtár intézmény-vezetője

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 57/2016.(VI.28.) Önkormányzati
számu határozata:
II.

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetésben a 2016.
évben a civil szervezetek támogatására előirányzott 658.000 forintból 495.000
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forintot az Oktatási, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság javaslata alapján a
következők szerint osztja el, a táblázatban megnevezett civil szervezetek részére.

Sorszám
1.

Támogatott szervezet neve
Vidám Évek Alapítvány a
Nádudvari Óvodásokért

"Mindent a családért"
2. Nádudvari Nagycsaládos
Egyesület
Nádudvari Ficánka
3. Kiemelkedően Közhasznű
Egyesület
"Szülőföldünk, Nádudvar
4.
Öröksége és Jövője" Alapítvány

2016.
Bizottság
évben
Támogatás célja
által javasolt
igényelt
támogatás
támogatás
alapítványi
délután
250.000
150.000
szervezése
nyári tábor
szervezése

100.000

50.000

2x5 napos tábor
szervezése

110.000

55.000

kiállítás
szervezése

100.000

50.000

150.000

75.000

70.700

40.000

150.000

75.000

5.

Nádudvari Polgárő Közhasznú
sportnap
Egyesület
szervezése

6.

A Jövő Nemzedékéért
Alapítvány

Kövy-Olimpia
szervezése

7.

Nádudvari Edit Fitness és
Aerobik Egyesület

utazás a
versenyekre

Összesen:

930.700

495.000

Néptánc oktatásra és az Idősek Világnapja szervezésére 163.000 Ft-tal a Művelődési
Házat támogatjuk.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy a pályázókat írásban értesítse a
Képviselő-testület döntéséről.
II: Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a Közgazdasági és Pénzügyi Iroda által
előkészített támogatási szerződéseket a határozatban felsorolt civil szervezetekkel írja alá azzal
a kitétellel, hogy a támogatott szervezetek pénzügyi elszámolására előírt határidő 2016.
december 31.
III. A képviselő-testület a civil szervezetek támogatására előirányzott keretből 163.000 forintot
átcsoportosít az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár intézményi költségvetése
javára, mely összegből az intézmény vezetője biztosítsa az Őszrózsa Nyugdíjasklub városnapi
fellépése és az Idősek Világnapi rendezvénye valamint a néptánc oktatás kapcsán felmerülő
költségeket elsősorban a felkészítő művésztanár tiszteletdíját.
Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetési
rendeletében a fenti tárgyú átcsoportosítás végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő:

I. 2016. július 5. (az értesítésre)
II. 2016. július 31. (a támogatási szerződések megkötésére)
III. 2016. szeptember 30. (a költségvetési rendelet módosítására)

Felelős:

Beke Imre polgármester (I.-III. pont)
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Jakabné Beke Gyöngyi, irodavezető (II. és III. pont)
Tóthné Budaházi Judit, az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár
intézmény-vezetője

Ludmanné Papp Ilona képviselő elhagyta az üléstermet, igy a jelenlévő képviselők száma: 5 fő
2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. beszámolója a nádudvari viziközmű
hálózat 2015. évi üzemeltetéséről
Előterjesztő: Hajdú Gábor vezérigazgató
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
beszámolója a nádudvari viziközmű hálózat 2015. évi üzemeltetéséről, melynek irásos anyaga
a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felkérte Rozgonyi Attilát a TRV. Zrt- képviselőjét, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos
kiegészítését tegye meg.
Rozgonyi Attila TRV-Zrt. képviselője, elmondta, hogy az önkormányzat és a Tiszamenti
Regionális vízművek Zrt.-vel, bérleti üzemeltetési szerződést kötött, a nádudvari víziközművagyon üzemeltetőjével és viziközmű-szolgáltatási tevékenységet ellátóval, a közműves
szennyvíz elvezetés és tisztítás szolgáltatás ellátására vonatkozóan. Ezzel kapcsolatban a
bérleti dij jogosultsága az önkormányzatot illeti meg. Az elszámolás az önkormányzat felé
történik.
Beke Imre polgármester, megkérdezte, hogy a bérleti-üzemeltetési szerződéssel kapcsolatban
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyás iránt felterjesztették
–e
már a szerződést, mert eddig az önkormányzat semmiféle irato nem kapott.
Rozgonyi Attila TRV-Zrt, képviselője, december 31-ig volt kijelölve a TRV Zrt. A hatóság felé
be van adva az üzemeltetési szerződés, most arra várnak, hogy megkapják a határozatot. A
TRV.Zrt-nek, mint üzemeltetőnek van engedélye.
Beke Imre polgármester , az ivóvizminőség javitó program befejeződött. Most várt volna ezzel a
beszámolóval együtt egy laboratórriumi eredményt, hogy milyen lett a viz minősége. Most
hogyan áll ez? A konténereket mikor fogják elszállitani, ha a viz jó, akkor nincs rá szükség.
Csendes Ferenc képviselő, szükséges lenne a laboratóriumi vizvizsgálati eredményt látni a
képviselő-testületnek, és várja is. Szeretnék tudni, hogy milyen lett a viz minősége, a
vizbiológiával probléma volt.
Kalmár Erzsébet képviselő, megkérdezte, hogy mennyi a napi átlagos
ivóvizfogyasztás? A lakosság legnagyobb része ásványivezet fogyaszt, mert élvezhetetlen az
ivóviz. Koszos, fehér szinü, habos. Ő is várta a laboratóriumi eredményt. Kéri, hogy pótolják
ezt.
Dr. Sós Csaba aljegyző, elmondta, hogy az Energetikai Hivatal 2014. december 30—tól
kezdődően 2015. junius 30. napjáig üzemletetőként jelölte ki a szolgáltató TRV Zrt-t. Majd ezt
követően 2015. december 31-ig meghosszabbitotta a jogviszonyt. Közben a kidolgozás alatt
lévő üzemeltetési bérleti szerződés a törvénynek csak részben felelt meg, igy ismételt
hosszabbitást kellett kérni, igy a közérdekü üzemeltetői jogviszony időbeli hatályát 2016.
junius 30. napjáig ismételten meghosszabbitotta. Mivel a mai napig nincs bérleti üzemeltetési
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szerződés érvényes, igy julius 01-től a TRV- Zrt. nem szolgáltathat. Mit tudnak erről?

Rozgonyi Attila TRV Zrt. képviselője, ők ugy tudják, hogy a beadás napjától érvényes az
ideiglenes bérleti szerződés. Ők már beadták ezirányu kérelmüket az Energetikai Hivatalnak,
melyet befogadtak.
Dr. Sós Csaba aljegyző, jogilag rendezni kell, mert nincs ideiglenes üzemeltetési szerződés
jogszabály szerint. Jogszabály szerint kell eljárni.
Rozgonyi Attila TRV Zrt. képviselője, ők ugy tudják, hogy a beadás napjától érvényes és
jogszerü az ideiglenes üzemeltetési szerződés.
A konténerekkel kapcsolatban elmondta, hogy a Minisztérium addig finanszirozza , amig a
határozat meg nem lesz. Az önkormányzatnak nem kell fizetni. Ha meg lesz a határozat, utána
mondják vissza a konténereket, addig türelmet kérnek.
Hajdu János TRV Zrt. képviselője, elmondta, hogy az ivóvizminőség javitó
program
előrehaladása érdekében mikroszkópos vizsgálatot végeztek a vezetékrendszeren
és
szivacslabdás hálózattisztitást végeztek, mely által javult az ivóviz minősége is. A gáztalanitást
is elvégezték. Sajnos lassan haladt a munka, ezért nagyon sok panasz érkezett a lakosságtól a
vizminősége miatt. Az ammónia értéke a vizsgálat szerint, határ alatti értéket mutat , illetve a
viz arzéntartalma is. Most még vizsgálják, hogy miért fehér szinü a viz. Semmi nem indokolja,
hogy ilyen legyen. Mikro és kémiai szempontból megfelel az ivóviz, biológiailag gond van,
folyamatosan végeznek fertőtlenitést. A szoglátatott viz minőségének meg kell felelnie a
201/2001. számu
kormányrendelet előirásainak. Mindezeknek meg akarnak felelni, a
vizminőség javitásán dolgoznak.
Beke Imre polgármester, megkérdezte, ha nem iható a viz, akkor miért
Mennyi volt a vizfogyasztás a hőség idején?

kell érte fizetni?

Hajdu János a TRV ZRT. képviselő,je, a vállalkozó nem tudta igazolni, hogy megfelelő –e az
ivóviz, mely kellemetlen dolog részükről is, de azért vannak pozitiv változások is. Mindenképp
a kormányrendeltnek megfelelő vizet fognak szolgáltatni.
Vida László TRV-Zrt. képviselője, a szivacsos mosatás készültségi foka 70-75 %, melyet
évte megismételhetnek. Egyben a fertőtlenitést is elvégzik, bizik benne, hogy mostmár javulni
fog az ivóiz minősége.
A hőség idején 1730 m3 viet fogyasztott a lakosság.
Beke Imre polgármester, a jogszabály értelmezéssel kapcsolatos egyeztést ajogászok beszéljék
meg, és mielőbb kapjuk meg a határozatot.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a TRV ZRT. 2015. évi beszámolóját fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képvsielők száma: 5 fő
A képviselő-testület a TRV ZRT. 2015 évi beszámolóját 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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Nádudvar
Városi
Önkormányzat
önkormányzati számu határozata:

Képviselő-testületének

58/2016.

(VI.28.)

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TRV. Zrt. 2015. évi beszámolóját
elfogadta.
A képviselő-testült felkérte a polgármestert, hogy a testület döntéséről a TRV.Zrt. vezetését
tájékoztassa.
Határidő: 2016. julius 28.
Felelős: Beke Imre polgármester
3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló
24/2013. (X.18.) önkormányzati rendelete módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi adókról szóló 24/2013. (X.18.) önkormányzati rendelete módosítására,
melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Dr. Sós Csaba aljegyző, a törvényi változások miatt volt szükség a helyi adórendeletünk
módosítására, igy a 2016. január 01-én életbelépő 1990. C. törvény módosítása lehetővé
teszi, hogy adómentességet állapítson meg az önkormányzat a helyi rendeletében. Ebben az
esetben háziorvosok, védőnőket érint.
Az
EU bizottsági rendelet szabályaival összhangban állapítják meg az adómentesség
igénybevételének szabályait, amely de minimis támogatás igénybevételének minősül. Az
alkalmazást megkönnyítő értelmező rendelkezéseket illetve a szükséges nyomtatványok
tartalma került meghatározásra.
Csendes Ferenc képviselő, a forrásoldalát ki biztosítja az UNIO vagy pedig az állam?
Dr. Sós Csaba aljegyző,
UNIÓS szabályozás.

az

önkormányzat fedezi a forrást. A formanyomtatványok pedig

Vincze András jegyző, az önkormányzat biztosítja , hiszen az önkormányzat adta a
mentességet. Annyival kevesebb lesz az adóbevétel.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a helyi adókról szóló
rendelet-módosítást fogadják el.
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Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő
A képviselő-testület a helyi adóról szóló rendelet-tervezetet 5 igen szavazattal elfogadta és azt
rendeletté nyilvánitotta a következők szerint:

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 24/2013. (X.18.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és
h) pontjaiban valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 1990.
évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és a 39/C. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a helyi sajátosságok és igények, az önkormányzat önálló gazdálkodása
megteremtésének, valamint az egyes adóalanyok teherviselő képességének figyelembe vételével
a következőket rendeli el a helyi adókról szóló 24/2013. (X.18.) önkormányzati rendelete
(továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet 5/A. §-a helyébe a következő (1)-(9) bekezdések lépnek:
5/A. §
(1) „Nádudvar Város Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/C. § (4)
bekezdésében meghatározott adómentességet állapítja meg a háziorvos, védőnő vállalkozó
számára.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adómentességformájában nyújtott támogatás a Htv.
39/C. § (4) bekezdése szerint csekély összegű támogatásnak minősül, amely az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU
bizottsági rendelet) szabályaival összhangban nyújtható.
(3) A kedvezményezett az adómentesség következtében megszerzett előnyt - az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdése kivételével - nem használhatja az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően - közúti
kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító
jármű vásárlására.
(4) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése
figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas
módon, a jelen rendelet 1. mellékletében meghatározottak szerint - nyilatkoznia kell a részére
a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély
összegű támogatások támogatástartalmáról.
(5) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti,
egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két
pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű
támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000
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eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások
esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási
térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 35. §-a szerint kell eljárni.

(6) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági
érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra
való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek megfelelően
nyújtott csekély összegű támogatással, a 360/2012/EU bízottsági rendeletben meghatározott
felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű
támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott
csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2)
bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.
(7) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek
vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott
állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi
rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott
körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.
(8) Az önkormányzat írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási
egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül. Az igazolás
jelen rendelet 2. mellékletét képezi.
(9) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig
meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó felhívására a támogatott köteles azokat bemutatni. A
csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére
20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.”
2. §
A rendelet a következő 5/B. §-al egészül ki:
Értelmező rendelkezések
5/B. §
E rendelet alkalmazásában:
1. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.)
Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás.
2. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2)
bekezdése szerinti vállalkozás.
3. háziorvos, védőnő vállalkozó: az a vállalkozó, aki/amely - gazdálkodó szervezetként vagy
egyéni vállalkozóként - külön jogszabály alapján háziorvosi, házi gyermekorvosi,
fogorvosi alapellátási vagy védőnői tevékenységet végez és nettó árbevételének legalább
80%-a
e
tevékenység
(tevékenységek)
végzésére
vonatkozó,
az
Országos
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Egészségbiztosítási
Pénztárral
kötött
Egészségbiztosítási Alapból származik.

finanszírozási

szerződés

alapján

az

3. §
A rendelet a következő 5/C. §-al egészül ki:

5/C. §
A 5/A. §-a és a 5/B. §-a az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági
rendeletnek és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az
általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 360/2012/EU bizottsági rendeletnek való
megfelelést szolgálja.
4. §
A rendelet e rendelet mellékleteivel egészül ki.
5. §
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző
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1. melléklet a 13/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.)
szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás esetén

1. Kedvezményezett adatai
Név:
Adószám:
Elérhetőség:
Aláírásra jogosult képviselő:
E-mail cím:
(jelölje X-szel )
c Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
c Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
Egyesülés, szétválás ideje:

_________ ___________ _________
(év)
(hónap)
(nap)

Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi
év során a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a
kedvezményezett az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján
egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, Magyarországon a következő csekély
összegű támogatás(ok)ban részesültek.
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan
vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak
minősül, milyen csekély összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be támogatási kérelmet
(az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása
folyamatban van).
Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben
írtak betartásához szükséges adatokat is tartalmazzák.[1]
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2. Csekély összegű támogatások[2]
Támogatás
összege
A támogatást
Támogatás
ellenszolgáltatás
Támogatás
Kérelem
jogalapja
Támogatást
fejében végzett
kedvezményeSorbenyújOdaítélés
(bizottsági
nyújtó
közúti kereskezettje és célja
szám
tásának
dátuma
rendelet
szervezet
delmi
árufuvadátuma[3]
száma)
rozáshoz
vette
igénybe?

Forint

Euró

Támogatás bruttó
támogatástartalma[4]

Forint

3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról
Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése
értelmében a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon
vállalkozásnak.
Vállalkozás neve

Adószáma
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Euró

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem
halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami
támogatással vagy olyan kockázatfinanszírozási célú intézkedéssel, amelyhez
a 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatást nyújtják,
amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi
rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott maximális
támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően a kedvezményezett
vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom.[5]
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen
nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatás elszámolható költségeivel azonos
elszámolható költséget tartalmazó, vagy milyen kockázatfinanszírozási célú
intézkedésre nyújtott be támogatási kérelmet, amelyhez a jelen nyilatkozattal
érintett csekély összegű támogatást is kéri (az elutasított kérelmekről nem kell
nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).

4. Adatok az azonos elszámolható költségek vagy a csekély összegű támogatással azonos célú kockázatfinanszírozási célú intézkedé
vonatkozásában nyújtott állami támogatásokra

Támogatás
jogalapja
Sor-szám (uniós állami
támogatási
szabály)

Azonos kockázat
finanszíro-zási célú
intézkedés
vonatkozásában
Azonos
nyújtott
állami Maximális
Támogatási
támogatási
elszámolható
támogatás
bruttó
kategória
Támogatást
Kérelem
intezitás (%)
Odaítélés költségek teljestámogatástartalma /
(pl.
nyújtó
benyújtásának
vagy
összege
azonos
elszámolható
dátuma
regionális
szervezet
dátuma[6]
maximális
jelentértéken
költségek
beruházási
támogatási
vonatkozásában
támogatás)
nyújtott
államiösszeg
támogatás
bruttó
támogatástartalma[7]

Forint

Euró

Forint

Euró[8]

Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a
fent megadott adatok helyesek.
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Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az
adatkezelő átadja.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás
odaítélése[9] közötti időszakban egyéb csekély összegű vagy a támogatáshalmozás
szempontjából figyelembe veendő más támogatást ítélnek oda a kedvezményezett
számára, a kedvezményezett erről haladéktalanul – még a jelen nyilatkozat szerinti
támogatás odaítélése előtt – értesíteni köteles a támogatást nyújtót, és köteles
megfelelően módosított adattartalommal újból kiállítani a jelen nyilatkozatot.
Kelt:

……………………………..
Kedvezményezett
(aláírás, pecsét)
Útmutató
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet[10] szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás
részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az
1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások
bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000
eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző
vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget[11], figyelemmel
az egyesülésre valamint a szétválásra vonatkozó szabályokra [12] is.
 Mi a bruttó támogatástartalom?
o A több részletben, éven átnyúlóan fizetendő támogatást az odaítélése
időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni az odaítélés idején
érvényes referencia ráta alkalmazásával.
 Milyen esetekben tekintendő a támogatást igénylő egy másik vállalkozással
egy és ugyanazon vállalkozásnak?
o Egyik a másikban a részvényesek vagy tagok szavazati
jogának többségével rendelkezik, vagy
o Egyik a másik igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete
tagjainak többségét jogosult kinevezni vagy elmozdítani, vagy
o Egyik a másik felett szerződés, vagy alapító okiratban vagy társasági
szerződés alapján meghatározó befolyást gyakorolhat, vagy
o Egyik a másik részvényese vagy tagja, a többi részvényessel vagy
taggal kötött megállapodás alapján egyedül birtokolja a szavazati
jogok többségét
o Amennyiben a támogatást igénylő a fenti kapcsolatok bármelyikével
egy vagy több másik vállalkozáson keresztül rendelkezik, úgy azok
vonatkozásában is egy és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni.
 Milyen esetben kell alkalmazni a támogatást igénylőre az egyesülés, illetve a
szétválás szabályait?
o Abban az esetben, ha az egyesülésre vagy szétválásra a folyó pénzügyi
évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során került sor.
o
Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi
korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az egyesülés
révén létrejövő, vagy jogutód támogatást igénylő csekély összegű
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támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően jogszerűen odaítélt
csekély összegű támogatás később is jogszerű marad.




Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét,
a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a
támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély
összegű támogatással támogatott tevékenységet átvállalta. Ha ennek
meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját
tőkének a szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke
alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások
között.
Annak meghatározásához, hogy az újabb csekély összegű támogatás
meghaladja-e az alkalmazandó felső határt, figyelembe kell venni az azon
vállalkozások részére nyújtott csekély összegű támogatásokat is, amelyek a
kedvezményezettel egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülnek.

Halmozódás:
 Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás
más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően
nyújtott csekély összegű támogatással [pl. az Európai Unió működéséről
szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december
18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9. o.)
alapján nyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatással] az
1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott 200.000 eurónak, a
közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző
vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszegig
halmozható.
o

Például:
Ha
egy kizárólag mezőgazdasági
és
közúti
árufuvarozási
tevékenységet
végző
vállalkozás
mezőgazdasági
de
minimis
támogatásnak minősülő 15.000 euró támogatásban részesül, részére a
közúti árufuvarozási tevékenységéhez az alacsonyabb 100.000 eurós
értékhatárra figyelemmel, 85.000 euró támogatás nyújtható.
Amennyiben ez a vállalkozás egyéb tevékenységet (pl. könyvvizsgálat)
is végez, úgy rá, már az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 200.000
eurós értékhatára vonatkozik, így részére 185.000 euró de minimis
támogatás nyújtható.



Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű
támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.
cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások
számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló
2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114,
2012.4.26., 8-13. o.) (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet)
megfelelően nyújtott közszolgáltatási csekély összegű támogatással a
360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott 500.000 eurónak
megfelelő forintösszegig halmozható.



Amennyiben a halászati és akvakultúra-ágazatban működő valamely
vállalkozás az 1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több
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ágazatban vagy egyéb tevékenységi körökben is folytat tevékenységet, a
halászati és akvakultúra-ágazatba tartozó tevékenységek tekintetében az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati
és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendeletnek
(HL L 190., 2014.06.28., 45.o.) megfelelően nyújtott halászati csekély
összegű támogatás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott
csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben
meghatározott 200.000 eurónak, a közúti kereskedelmi árufuvarozást
ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak
megfelelő forintösszegig halmozható.
Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az euróban
meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját
megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két
tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó [13].
A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg
kell őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott
köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott
támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt
kell szolgáltatni.

2. melléklet a 13/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

Igazolás csekély összegű támogatásról
Alulírott … a … mint támogatást nyújtó képviseletében eljárva ezúton igazolom,
hogy a … mint kedvezményezett …. bizottsági rendelet (HL …, dátum, oldal)
(a továbbiakban: … bizottsági rendelet) alapján a következő csekély összegű
támogatásban részesül:
Projekt megnevezése:
Támogatást nyújtó döntésének száma:
Támogatás odaítélésének időpontja:
A támogatás bruttó támogatástartalma jelenértéken:
A jelen támogatással érintett célra a(z) … bizottsági rendelet alapján …. eurónak
megfelelő forintösszeg nyújtható.
Jelen igazolást a(z) … bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján állítottam
ki.
Kelt, …
…………………………………………………………..
Támogatást nyújtó szervezet (aláírás, pecsét)

Kelt, …
…………………………………………………………..
Támogatást nyújtó szervezet (aláírás, pecsét)
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[1]

Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély
összegű támogatást bele kell számítani az egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód
pályázó csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően jogszerűen
odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad.
Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően
nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő azon
vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott
tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély
összegű támogatást a saját tőkének a szétválás tényleges időpontjában érvényes
könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett
vállalkozások között.
[2]

Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és
ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell
tölteni.
[3]

Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
[4]

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm.
rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján.
[5]

Itt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és
szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás
fogalma által érintett vállalkozások tekintetében nem.
[6]

Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
[7]

A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján.
[8]

A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell kiszámítani:
Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami
támogatási szabályokban, euróban meghatározott összegek forintra történő
átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes,
a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott
devizaárfolyam alkalmazandó.
[9]

A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor az
alkalmazandó nemzeti jogrendszer értelmében a támogatás igénybevételének jogát a
kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély összegű támogatás
folyósításának időpontjától. Csekély összegű támogatást tartalmazó szerződésnél
például ez az időpont általában a szerződés kelte.
[10]

1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdés
[11]
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Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.)
Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.
[12]

1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdés
[13]

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm.
rendelet 35.§ alapján.

4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy:
Átfogó értékelés Nádudvar Város Önkormányzatának
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Beke Imre polgármester

2015.

évi

Beke Imre polgármester, előterjesztést tett az átfogó értékelés Nádudvar Város
Önkormányzatának 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
végrehajtásáról, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi:
Kalmár Erzsébet egészségügyi, ifjúsági, és szociális bizottság elnöke, a bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztést a képviselő-testületnek.
Egyben elismerését és köszönetét fejezi ki minden dolgozónak az elvégzett
munkáért.
Csendes Ferenc képviselő, sajnálatosnak tartja, hogy a 0-tól 3- éves korú
gyermekek létszáma csökkenő tendenciát mutat. Az előterjesztés 8. oldalán van
egy elírás, melyet kér javítani.
Beke Imre polgármester , javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot az alábbi határozattal fogadják el:
Nádudvar Város Képviselő-testülete Nádudvar Város Önkormányzatának 2015. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak végrehajtásáról szóló átfogó
értékelését elfogadja.
Felkéri a Polgármestert, hogy az átfogó értékelés megküldéséről a Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére gondoskodjon.
Határidő: 2016. június 29.
Felelős:
Beke Imre polgármester
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Önkormányzati számu határozata:

59/2016.

(VI.28.)
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Nádudvar Város Képviselő-testülete Nádudvar Város Önkormányzatának 2015. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak végrehajtásáról szóló átfogó
értékelését elfogadja.
Felkéri a Polgármestert, hogy az átfogó értékelés megküldéséről a Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére gondoskodjon.
Határidő:

2016. június 29.

Felelős:

Beke Imre polgármester

5./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. alapító
okiratának módosítása
Előterjesztő: Beke Imre, polgármester
Beke Irme polgármester, előterjesztést tett a
Nádudvari Településfejlesztési és
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására, melynek irásos
anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Dr. Sós Csaba aljegyző, mivel az ügyrendi bizottság elnök nem tud részt venni az
ülésen, igy ő tolmácsolja a javaslatot, mely szerint az alapító okirat IV/4 pontjának
utolsó mondatába kerüljön bele, hogy a mindenkori polgármester ellenjegyzésével
érvényes minden egymillió forintot meghaladó beruházás.
A Kft. részéről is érkezett jelzés , hogy több tevékenységi kör kimaradt, melyek az
alábbiak:
3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
5610 Éttermi, mozgó vendéglátás
5630 Italszolgáltatás
7021 Pr, kommunikáció
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
8411 Általános közigazgatás
9313 Testedzési szolgáltatás
9311 Sportlétesítmény működtetése
9319 Egyéb sporttevékenység
9604 Fizikai közérzet javító szolgáltatás
9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
Ludman Lajos TVG Kft. ügyvezetője, a telephely megjelöléssel is probléma van,
mert a Nádudvar, Fő út 32.sz. alatti telephely kimaradt, illetve amit a bizottság
javasolt már december óta él.
Beke Imre polgármester, a hiányosságokat pótolni kell, és ezzel együtt javasolja a
képviselő-testület tagjainak, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot
az alábbiak szerint fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvari Településfejlesztési
és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert a társasági szerződés
aláírására.
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Határidő:
Felelős:

2016. június 29.
Beke Imre polgármester
Melléklet a

/2016. (

) Ök. sz. határozathoz

Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Társasági Szerződése
I.
Bevezető rendelkezések
1./ Nádudvar Város Önkormányzata (4181 Nádudvar, Fő út 119.), mint alapító a
Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
(4181 Nádudvar, Fő út 119.) 2008. július 10-én hozta létre, amelyet a Hajdú-Bihar
Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 09-09-015373 számon tart nyilván.
2./ Az alapító 2009. március 09. napján az alapító okiratot a társaság tevékenységi
köreire, valamint a társaság székhelyére vonatkozóan módosította, valamint a
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvénynek megfelelően a 2009. március
09. napján módosított egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is elfogadta.
3./ 2010. május 27. napján az alapító határozott a társaság ügyvezetőjének
újraválasztásáról, új könyvvizsgáló megválasztásáról, valamint a felügyelő bizottsági
tagok megbízatásának meghosszabbításáról. Ezzel egyidejűleg, elfogadta a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is, melyet 2010. június
1. napjával léptet a korlátolt felelősségű társaság korábbi alapító okiratának
helyébe.
4./ 2013. augusztus 07. napján az alapító úgy határozott, hogy az alapító okiratot a
2006. évi IV. törvénynek 2012. március 1. napján hatályba lépett módosításaira
figyelemmel az alapító adószámával és az ügyvezető születési helyével, idejével,
valamint adóazonosító jelével egészíti ki. Ezzel egyidejűleg elfogadta a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is, melyet 2013.
augusztus 07. napjával léptet a korlátolt felelősségű társaság korábbi alapító
okiratának helyébe.
5./ A fenti társaságot az alapító határozatlan időre hozza létre.
6./ Az alapító okirat a bírósági nyilvántartást érintő módosításokat dőlt betűvel
tartalmazza.
7./
2013. december 19. napján az alapító határozott a társaság ügyvezetőjének
újraválasztásáról. 2014. január 13. napján elfogadta a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot, melyet 2014. január 13. napjával léptet a
korlátolt felelősségű társaság korábbi alapító okiratának helyébe.
8./ Az alapító 2014. május 28. napján elhatározta a Kft. nonprofit gazdasági
társaságként való továbbműködését, döntött az alapszabály módosításáról, valamint
a 2014. március 15.-én hatályba lépett Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény rendelkezései szükség szerinti átvezetéséről, elfogadta a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot, amelyet 2014. június 1-vel léptet a
korábbi alapító okirat helyébe.
9./ Az alapító döntött új ügyvezető 2015. január 1. napjától 2019. december 31.
napjáig terjedő öt év határozott időre történő kinevezéséről, és erre tekintettel
módosította alapító okiratát 2015. január 01-ei hatállyal.
10. Kaba Város Önkormányzata üzletrészvásárlására tekintettel a tag
önkormányzatok a kft társasági szerződését a változásokkal egységes
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szerkezetbe foglaltan az alábbiak szerint fogadták el és léptették hatályba
2016. június . napjával.
II.
A tagok adatai
1./ A korlátolt felelősségű társaság tagjainak a cégbírósági bejegyzéshez szükséges
adatai az alábbiak:
Nádudvar Város Önkormányzata
4181 Nádudvar, Fő út 119. sz.
Adószáma: 15728733-2-09
képviseli:
Beke Imre polgármester
Vincze András jegyző
Kaba Város Önkormányzata
4183 Kaba, Szabadság tér 1.
Adószáma: 15728719-2-09
képviseli: Szegi Emma polgármester
Dr. Csabai Zsolt jegyző
2./ A korlátolt felelősségű társaság neve:
Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
2./a. Rövidített cégnév:
Nádudvari Nonprofit Kft.
3./ A korlátolt felelősségű társaság székhelye:
4181 Nádudvar, Petőfi utca 13. sz.
4./ A korlátolt felelősségű társaság telephelyei:
4181 Nádudvar, Fő út 102. (hrsz 32443/1,32443/2 – Műhely)
4181 Nádudvar, külterület 0678/18 hrsz (Szilárd hulladéklerakó telep)
4181 Nádudvar, Nyárzug 0680/2 hrsz (Nádudvari Köztemető)
4181 Nádudvar, Ady E. u. 2-4. (hrsz 807 - Nádudvari Strandfürdő)
4181 Nádudvar, Jókai u. 4. (hrsz 431 - Jókai utcai sportlétesítmény)
4181 Nádudvar, Fő út 2. (hrsz 1548 - Sportpálya)
4181 Nádudvar, Kossuth tér 21. (hrsz. 1790/2 - Piac – Buszváró - Üzletek)
4181. Nádudvar, Fő u. 32. sz.
5./ A korlátolt felelősségű társaság tevékenységi köre a Gazdasági Tevékenységek
Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR ’08) rendszerében az alábbi:
3812 Veszélyes hulladék gyűjtése
3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3822 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3831 Használt eszköz bontása
3832 Hulladék újrahasznosítása
3900 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
4110 Épületépítési projekt szervezése
4120 Lakó- és nem lakó épület építése
4211 Út, autópálya építése
4212 Vasút építése
4213 Híd, alagút építése
4291 Vízi létesítmény építése
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4299
4311
4312
4313
4321
4322
4329
4331
4332
4333
4334
4339
4391
4399
4939
4941
4942
5210
5610
5630
5814
6810
6820
6831
6832
7021
7022
7111
7112
7120
7500
7732
8110
8121
8122
8129
8130
8411
9313
9311
9319
9329
9604
8622
8690
9603
9604

Egyéb m.n.s. építés
Bontás
Építési terület előkészítése
Talajmintavétel, próbafúrás
Villanyszerelés
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
Egyéb épületgépészeti szerelés
Vakolás
Épületasztalos-szerkezet szerelése
Padló-, falburkolás
Festés, üvegezés
Egyéb befejező építés m.n.s.
Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
Közúti áruszállítás
Költöztetés
Raktározás, tárolás
Éttermi, mozgó vendéglátás
Italszolgáltatás
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Ingatlanügynöki tevékenység
Ingatlankezelés
Pr, kommunikáció
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Építészmérnöki tevékenység
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Műszaki vizsgálat, elemzés
Állat-egészségügyi ellátás
Építőipari gép kölcsönzése
Építményüzemeltetés
Általános épülettakarítás
Egyéb épület-, ipari takarítás
Egyéb takarítás
Zöldterület-kezelés
Általános közigazgatás
Testedzési szolgáltatás
Sportlétesítmény működtetése
Egyéb sporttevékenység
M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Fizikai közérzet javító szolgáltatás
Szakorvosi járóbeteg-ellátás
Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

Fő tevékenységi köre:
3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
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III.
A korlátolt felelősségű társaság
vagyona
1./ A korlátolt felelősségű társaság törzstőkéje 5.000.000,- Ft azaz Ötmillió forint.
A törzstőke 2 db törzsbetétből áll.
Nádudvar Város Önkormányzata törzsbetéte 4 900 000 Ft névértékű, amely 98
%-os részesedésnek felel meg, és 98 szavazatra jogosít.
Kaba Város Önkormányzata törzsbetéte 100 000 Ft névértékű, amely 2%-os
részesedésnek felel meg, és 2 szavazatra jogosít.
2./ A társaság tevékenységéből származó nyereség a tag részére nem osztható ki,
hanem az a nonprofit társaság vagyonát gyarapítja.
IV.
A korlátolt felelősségű társaság szervei
és azok működése
1./ A korlátolt felelősségű társaság szervei:
- a taggyűlés
- az ügyvezető,
- az állandó könyvvizsgáló
- felügyelő bizottság
2./ A taggyűlés a korlátolt felelősségű társaság legfőbb szerve.
A taggyűlés a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben írásban határoz és a
döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. A társaság és annak tagja
közötti szerződést közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell
foglalni.
3./ A gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és
személyi kérdéseiben való döntéshozatal. A legfőbb szerve hatásköréből nem
ruházható át:
a)
a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
b)
az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói
jogok gyakorlása,
c)
a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
d)
az állandó könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
e)
előzetes jóváhagyása olyan szerződés megkötéséhez, amelyet a társaság ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával, vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 8:1.§ közeli hozzátartozó: házastárs, egyenes ágbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek,
örökbefogadó-, mostoha-, és a nevelőszülő és a testvér) köt,
f)
a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
g)
a társasági szerződés módosítása;
h)
a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
4. A döntéshozó szerv ülését a vezető tisztségviselő meghívó küldésével hívja össze
oly módon, hogy a meghívót, amely tartalmazza a napirendi pontokat, a jogi
személy képviselőjének kézbesíti.
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Az ügyvezető késedelem nélkül köteles döntéshozatalt kezdeményezni, ha
tudomására jut, hogy
a) a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére vagy a törzstőke
törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent,
b) a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, vagy
vagyona tarozásait nem fedezi.
Az ügyvezető köteles alapítói döntést kérni a szokásos üzletmeneten túlnyúló
kérdésekben. Szokásos üzletmeneten túlnyúló kérdésnek tekintik a felek a
hitelfelvételt, ingatlanok adásvétel, vagy ajándékozás útján történő megszerzését,
illetve értékesítését, és az üzleti tervben nem szereplő 1.000.000,- Ft-ot (azaz
egymillió forintot) meghaladó beruházásokról szóló döntést. Ezen döntéseken
alapuló szerződések megkötésének érvényességi feltétele, hogy azt a mindenkori
nádudvari polgármester ellenjegyzésével lássa el.
5./ A határozatok könyve
Az ügyvezető köteles az taggyűlés által hozott határozatokat a határozatok
könyvében nyilvántartani. A határozatokat meghozataluk után késedelem nélkül,
legkésőbb a következő munkanapon be kell vezetni a határozatok könyvébe.
A jegyzőkönyvbe, valamint a határozatok könyvébe a tag betekinthet és az azokban
foglaltakról másolatot kérhet. Az írásos formában kiadott másolatot az ügyvezető
aláírásával hitelesíti.
6./ A társaság ügyvezetője:
A társaság ügyvezetését egy ügyvezető látja el.
A társaság ügyvezetője:
Ludman Lajos
Anyja születési neve: Orosz Ilona
Születési hely idő: Tiszalök, 1964. 11. 30.
4181 Nádudvar, Emőd sor 8.
Adóazonosító jele: 8357622054
Az ügyvezető megbízatása 2015. január 01. napjától 2019. december 31. napjáig öt
év határozott időre szól.
Az ügyvezető egy személyben jogosult a társaság
képviseletére. Az ügyvezető gyakorolja a társaság alkalmazottai felett a munkáltatói
jogkört.
7./ A felügyelő bizottság:
A társaságnál háromtagú felügyelő bizottság működik. A
felügyelő bizottság tagjai:
Csendes Ferenc
an.: Gál Etelka
4181 Nádudvar, Hortobágy utca 20.
Korcsmáros Sándor
an.: Rácz Veronika
4181 Nádudvar, Fő út 179.
Réz Szilárd
an.: Matisz Sarolta
4181 Nádudvar, Fő út 105.
A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 2014. június 1. napjától 2017. május
31. napjáig tart.
A felügyelő bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét
maga állapítja meg.
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8./ Az állandó könyvvizsgáló:
Az állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni
könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég lehet. Ha könyvvizsgáló cég látja el a
könyvvizsgálói feladatokat, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot
személyében végzi. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja,
vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem
lehet állandó könyvvizsgáló a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása
idején, és annak megszűnése után három évig.
A társaság állandó könyvvizsgálatát könyvvizsgáló cég látja el, a Hajdú Audit Kft.
4028. Debrecen, Zrínyi u 8.
A könyvvizsgáló cég által kijelölt személy, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi:
Nemesné Sőrés Erzsébet
an.: Simon Anna
4028. Debrecen, Zrínyi u 8.
Az állandó könyvvizsgálatra vonatkozó megbízatás 2014. június 1. napjától 2018.
május 31. napjáig szól.
Magyar Könyvvizsgálói Kamara Nyilvántartási száma: 002694
V.
A cégjegyzés
Az ügyvezető cégjegyzési jogát érvényesen nem ruházhatja át másra. A társaság
cégének jegyzése úgy történik, hogy a társaság előnyomott, előírt vagy előbélyegzett
cégszövegéhez az ügyvezető önállóan csatolja aláírását olyan formában, ahogyan azt
az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza.
VI.
A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény szabályai az irányadók.
Záradék:
A Ctv. 51.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján igazolom, hogy jelen
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat szövege megfelel az
Alapító Okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.
Ez az egységes szerkezetű társasági szerződés 2016. június . napjától hatályos.
Ezen társasági szerződés elkészítésére az alapító okirat az I. pont 10. ponttal való
kiegészítése; továbbá a II./1 pont kiegészítése, a III./1 pont módosítása,a III/2 pont
hatályon kívül helyezése, s ennek körében a további pontok számozásának
változása, illetve az okiratban az alapító okirat kifejezés helyett a társasági
szerződés kifejezésre módosítása, továbbá az alapító helyett a tag kifejezés
használata adott okot.
Készítettem és ellenjegyzem:
Nádudvar, 2016. június .
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot , a kiegészítésekkel együtt 5 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Önkormányzati számu határozata:

60/2016.

(VI.28.)

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvari Településfejlesztési
és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert a társasági szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. június 29.
Beke Imre polgármester
Melléklet a 60 /2016. (VI.28.

) Ök. sz. határozathoz

Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Társasági Szerződése
I.
Bevezető rendelkezések
1./ Nádudvar Város Önkormányzata (4181 Nádudvar, Fő út 119.), mint alapító a
Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
(4181 Nádudvar, Fő út 119.) 2008. július 10-én hozta létre, amelyet a Hajdú-Bihar
Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 09-09-015373 számon tart nyilván.
2./ Az alapító 2009. március 09. napján az alapító okiratot a társaság tevékenységi
köreire, valamint a társaság székhelyére vonatkozóan módosította, valamint a
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvénynek megfelelően a 2009. március
09. napján módosított egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is elfogadta.
3./ 2010. május 27. napján az alapító határozott a társaság ügyvezetőjének
újraválasztásáról, új könyvvizsgáló megválasztásáról, valamint a felügyelő bizottsági
tagok megbízatásának meghosszabbításáról. Ezzel egyidejűleg, elfogadta a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is, melyet 2010. június
1. napjával léptet a korlátolt felelősségű társaság korábbi alapító okiratának
helyébe.
4./ 2013. augusztus 07. napján az alapító úgy határozott, hogy az alapító okiratot a
2006. évi IV. törvénynek 2012. március 1. napján hatályba lépett módosításaira
figyelemmel az alapító adószámával és az ügyvezető születési helyével, idejével,
valamint adóazonosító jelével egészíti ki. Ezzel egyidejűleg elfogadta a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is, melyet 2013.
augusztus 07. napjával léptet a korlátolt felelősségű társaság korábbi alapító
okiratának helyébe.
5./ A fenti társaságot az alapító határozatlan időre hozza létre.
6./ Az alapító okirat a bírósági nyilvántartást érintő módosításokat dőlt betűvel
tartalmazza.
7./
2013. december 19. napján az alapító határozott a társaság ügyvezetőjének
újraválasztásáról. 2014. január 13. napján elfogadta a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot, melyet 2014. január 13. napjával léptet a
korlátolt felelősségű társaság korábbi alapító okiratának helyébe.
8./ Az alapító 2014. május 28. napján elhatározta a Kft. nonprofit gazdasági
társaságként való továbbműködését, döntött az alapszabály módosításáról, valamint
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a 2014. március 15.-én hatályba lépett Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény rendelkezései szükség szerinti átvezetéséről, elfogadta a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot, amelyet 2014. június 1-vel léptet a
korábbi alapító okirat helyébe.
9./ Az alapító döntött új ügyvezető 2015. január 1. napjától 2019. december 31.
napjáig terjedő öt év határozott időre történő kinevezéséről, és erre tekintettel
módosította alapító okiratát 2015. január 01-ei hatállyal.
10. Kaba Város Önkormányzata üzletrészvásárlására tekintettel a tag
önkormányzatok a kft társasági szerződését a változásokkal egységes
szerkezetbe foglaltan az alábbiak szerint fogadták el és léptették hatályba
2016. június . napjával.
II.
A tagok adatai
1./ A korlátolt felelősségű társaság tagjainak a cégbírósági bejegyzéshez szükséges
adatai az alábbiak:
Nádudvar Város Önkormányzata
4181 Nádudvar, Fő út 119. sz.
Adószáma: 15728733-2-09
képviseli:
Beke Imre polgármester
Vincze András jegyző
Kaba Város Önkormányzata
4183 Kaba, Szabadság tér 1.
Adószáma: 15728719-2-09
képviseli: Szegi Emma polgármester
Dr. Csabai Zsolt jegyző
2./ A korlátolt felelősségű társaság neve:
Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
2./a. Rövidített cégnév:
Nádudvari Nonprofit Kft.
3./ A korlátolt felelősségű társaság székhelye:
4181 Nádudvar, Petőfi utca 13. sz.
4./ A korlátolt felelősségű társaság telephelyei:
4181 Nádudvar, Fő út 102. (hrsz 32443/1,32443/2 – Műhely)
4181 Nádudvar, külterület 0678/18 hrsz (Szilárd hulladéklerakó telep)
4181 Nádudvar, Nyárzug 0680/2 hrsz (Nádudvari Köztemető)
4181 Nádudvar, Ady E. u. 2-4. (hrsz 807 - Nádudvari Strandfürdő)
4181 Nádudvar, Jókai u. 4. (hrsz 431 - Jókai utcai sportlétesítmény)
4181 Nádudvar, Fő út 2. (hrsz 1548 - Sportpálya)
4181 Nádudvar, Kossuth tér 21. (hrsz. 1790/2 - Piac – Buszváró - Üzletek)
4181 Nádudvar, Fő u. 32.sz.

5./ A korlátolt felelősségű társaság tevékenységi köre a Gazdasági Tevékenységek
Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR ’08) rendszerében az alábbi:
3812 Veszélyes hulladék gyűjtése
3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
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3822
3831
3832
3900
4110
4120
4211
4212
4213
4291
4299
4311
4312
4313
4321
4322
4329
4331
4332
4333
4334
4339
4391
4399
4939
4941
4942
5210
5610
5630
5814
6810
6820
6831
6832
7021
7022
7111
7112
7120
7500
7732
8110
8121
8122
8129
8130
8411
9313
9311
9319
9329
9604
8622

Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Használt eszköz bontása
Hulladék újrahasznosítása
Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
Épületépítési projekt szervezése
Lakó- és nem lakó épület építése
Út, autópálya építése
Vasút építése
Híd, alagút építése
Vízi létesítmény építése
Egyéb m.n.s. építés
Bontás
Építési terület előkészítése
Talajmintavétel, próbafúrás
Villanyszerelés
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
Egyéb épületgépészeti szerelés
Vakolás
Épületasztalos-szerkezet szerelése
Padló-, falburkolás
Festés, üvegezés
Egyéb befejező építés m.n.s.
Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
Közúti áruszállítás
Költöztetés
Raktározás, tárolás
Éttermi, mozgó vendéglátás
Italszolgáltatás
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Ingatlanügynöki tevékenység
Ingatlankezelés
Pr, kommunikáció
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Építészmérnöki tevékenység
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Műszaki vizsgálat, elemzés
Állat-egészségügyi ellátás
Építőipari gép kölcsönzése
Építményüzemeltetés
Általános épülettakarítás
Egyéb épület-, ipari takarítás
Egyéb takarítás
Zöldterület-kezelés
Általános közigazgatás
Testedzési szolgáltatás
Sportlétesítmény működtetése
Egyéb sporttevékenység
M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Fizikai közérzet javító szolgáltatás
Szakorvosi járóbeteg-ellátás
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8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
Fő tevékenységi köre:
3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
III.
A korlátolt felelősségű társaság
vagyona
1./ A korlátolt felelősségű társaság törzstőkéje 5.000.000,- Ft azaz Ötmillió forint.
A törzstőke 2 db törzsbetétből áll.
Nádudvar Város Önkormányzata törzsbetéte 4 900 000 Ft névértékű, amely 98
%-os részesedésnek felel meg, és 98 szavazatra jogosít.
Kaba Város Önkormányzata törzsbetéte 100 000 Ft névértékű, amely 2%-os
részesedésnek felel meg, és 2 szavazatra jogosít.
2./ A társaság tevékenységéből származó nyereség a tag részére nem osztható ki,
hanem az a nonprofit társaság vagyonát gyarapítja.
IV.
A korlátolt felelősségű társaság szervei
és azok működése
1./ A korlátolt felelősségű társaság szervei:
- a taggyűlés
- az ügyvezető,
- az állandó könyvvizsgáló
- felügyelő bizottság
2./ A taggyűlés a korlátolt felelősségű társaság legfőbb szerve.
A taggyűlés a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben írásban határoz és a
döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. A társaság és annak tagja
közötti szerződést közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell
foglalni.
3./ A gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és
személyi kérdéseiben való döntéshozatal. A legfőbb szerve hatásköréből nem
ruházható át:
i)
a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
j)
az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói
jogok gyakorlása,
k)
a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
l)
az állandó könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
m)
előzetes jóváhagyása olyan szerződés megkötéséhez, amelyet a társaság ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával, vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 8:1.§ közeli hozzátartozó: házastárs, egyenes ágbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek,
örökbefogadó-, mostoha-, és a nevelőszülő és a testvér) köt,
n)
a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
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o)
p)

a társasági szerződés módosítása;
a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;

4. A döntéshozó szerv ülését a vezető tisztségviselő meghívó küldésével hívja össze
oly módon, hogy a meghívót, amely tartalmazza a napirendi pontokat, a jogi
személy képviselőjének kézbesíti.
Az ügyvezető késedelem nélkül köteles döntéshozatalt kezdeményezni, ha
tudomására jut, hogy
c) a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére vagy a törzstőke
törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent,
d) a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, vagy
vagyona tarozásait nem fedezi.
Az ügyvezető köteles alapítói döntést kérni a szokásos üzletmeneten túlnyúló
kérdésekben. Szokásos üzletmeneten túlnyúló kérdésnek tekintik a felek a
hitelfelvételt, ingatlanok adásvétel, vagy ajándékozás útján történő megszerzését,
illetve értékesítését, és az üzleti tervben nem szereplő 1.000.000,- Ft-ot (azaz
egymillió forintot) meghaladó beruházásokról szóló döntést. Ezen döntéseken
alapuló szerződések megkötésének érvényességi feltétele, hogy azt a mindenkori
nádudvari polgármester ellenjegyzésével lássa el.
5./ A határozatok könyve
Az ügyvezető köteles az taggyűlés által hozott határozatokat a határozatok
könyvében nyilvántartani. A határozatokat meghozataluk után késedelem nélkül,
legkésőbb a következő munkanapon be kell vezetni a határozatok könyvébe.
A jegyzőkönyvbe, valamint a határozatok könyvébe a tag betekinthet és az azokban
foglaltakról másolatot kérhet. Az írásos formában kiadott másolatot az ügyvezető
aláírásával hitelesíti.
6./ A társaság ügyvezetője:
A társaság ügyvezetését egy ügyvezető látja el.
A társaság ügyvezetője:
Ludman Lajos
Anyja születési neve: Orosz Ilona
Születési hely idő: Tiszalök, 1964. 11. 30.
4181 Nádudvar, Emőd sor 8.
Adóazonosító jele: 8357622054
Az ügyvezető megbízatása 2015. január 01. napjától 2019. december 31. napjáig öt
év határozott időre szól.
Az ügyvezető egy személyben jogosult a társaság
képviseletére. Az ügyvezető gyakorolja a társaság alkalmazottai felett a munkáltatói
jogkört.
7./ A felügyelő bizottság:
A társaságnál háromtagú felügyelő bizottság működik. A
felügyelő bizottság tagjai:
Csendes Ferenc
an.: Gál Etelka
4181 Nádudvar, Hortobágy utca 20.

Korcsmáros Sándor
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an.: Rácz Veronika
4181 Nádudvar, Fő út 179.
Réz Szilárd
an.: Matisz Sarolta
4181 Nádudvar, Fő út 105.
A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 2014. június 1. napjától 2017. május
31. napjáig tart.
A felügyelő bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét
maga állapítja meg.
8./ Az állandó könyvvizsgáló:
Az állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni
könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég lehet. Ha könyvvizsgáló cég látja el a
könyvvizsgálói feladatokat, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot
személyében végzi. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja,
vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem
lehet állandó könyvvizsgáló a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása
idején, és annak megszűnése után három évig.
A társaság állandó könyvvizsgálatát könyvvizsgáló cég látja el, a Hajdú Audit Kft.
4028. Debrecen, Zrínyi u 8.
A könyvvizsgáló cég által kijelölt személy, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi:
Nemesné Sőrés Erzsébet
an.: Simon Anna
4028. Debrecen, Zrínyi u 8.
Az állandó könyvvizsgálatra vonatkozó megbízatás 2014. június 1. napjától 2018.
május 31. napjáig szól.
Magyar Könyvvizsgálói Kamara Nyilvántartási száma: 002694
V.
A cégjegyzés
Az ügyvezető cégjegyzési jogát érvényesen nem ruházhatja át másra. A társaság
cégének jegyzése úgy történik, hogy a társaság előnyomott, előírt vagy előbélyegzett
cégszövegéhez az ügyvezető önállóan csatolja aláírását olyan formában, ahogyan azt
az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza.
VI.
A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény szabályai az irányadók.
Záradék:
A Ctv. 51.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján igazolom, hogy jelen
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat szövege megfelel az
Alapító Okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.
Ez az egységes szerkezetű társasági szerződés 2016. június . napjától hatályos.
Ezen társasági szerződés elkészítésére az alapító okirat az I. pont 10. ponttal való
kiegészítése; továbbá a II./1 pont kiegészítése, a III./1 pont módosítása,a III/2 pont
hatályon kívül helyezése, s ennek körében a további pontok számozásának
változása, illetve az okiratban az alapító okirat kifejezés helyett a társasági
szerződés kifejezésre módosítása, továbbá az alapító helyett a tag kifejezés
használata adott okot.
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Készítettem és ellenjegyzem:
Nádudvar, 2016. június .
6./napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A Nádudvar Város Önkormányzat és a Nádudvari Településfejlesztési és
Városgazdálkodási
Nonprofit
Kft.
között
kötött
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés módosítása
Előterjesztő: Beke Imre, polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város Önkormányzat és a
Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. között kötött
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítására, melynek irásos
anyaga a jegyzőkönyv mellékeltét képezi.
Kalmár Erzsébet képviselő, megkérdezte, hogy az önkormányzat és a szolgáltató
között lévő szerződést lehet –e bővíteni?
Hiányolta belőle a 385/2014. korm.rend. 7. §. 1./ bek. és az önkormányzat
33/2013. Ök.sz. rendeletének 8. §. 6/a bekezdésében előírtak betartását. A
lakosság részére két különböző méretű hulladékgyűjtő edényt kellett volna adni. Ez
nem működik, gondol itt a 60-80 literes edényzetekre. A lakosság tájékoztatása
sem működik, nem kaptak választ a beadott kérelmükre. Sőt még a számlázással
kapcsolatban is informálatlanok.
Javasolja a Kft. alapító okiratában bevenni a lakosság felé történő információs
kötelezettséget. Nem a polgármester dolga ez. A behajtás kinek a feladata lesz?
Czibere Lajos képviselő, már két előterjesztés volt ebben az ügyben. Hiányolja,
hogy még mindig nincs Kaba és a TVG-Nonprofit Kft. közötti szerződés megkötve.
Miért?
Ludman Lajos TVG-Nonprofit Kft. ügyvezetője, holnapra talán meg lesz a Kaba és
a Kft. közötti szerződés, az ügyvédek igy ígérték. Azt követően Kaba dönti el, hogy
mit akar, ideszállít e-? Julius 01-e a határidő, április 01-től az állam a koordináló
szervezet, ő rendezi a behajtást. A szerződést a kötelező törvénynek megfelelően
készítették el, ez egy jogszabályi szöveg.
A kisebb
űrtartalmú edényzettekkel kapcsolatban elmondta, hogy a 60 literes
edényzet már működik, a lakosság
használja. A 80 literes edényzettel
kapcsolatban
az önkormányzat a helyi rendeletében alkothatja meg, milyen
feltételek mellett kaphat a lakosság 80 literes kukát.
A koordináló szervezet is azt mondta, hogy ez helyi rendelettel oldható meg.
A 60 literes kukára vonatkozó számlázásra külön értesítést nem küldtek ki, mert
a nyomtatványt a hivataltól kapják meg, és azt követően az ügyfél személyesen veszi
át a kukát, mely az naptól érvényes. Ha gond van , akkor a Kft. ügyfélszolgálatánál
segítséget nyújtanak a kollégái. Itt mindenről tájékozódhat az ügyfél. A számlán
egyértelműen látszik mennyit kell fizetni.
Ugy gondolja, ha probléma van, akkor a Kft. mindenben segítséget nyújt a
lakosságnak.
Réz Szilárd alpolgármester megérkezett az ülésterembe , igy a jelenlévő képviselők
száma 6 fő .
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Ludman Lajos TVG Kft. ügyvezetője, az önkormányzatnak kell eldönteni, hogy ki
jogosult a 80 literes kukára.
Dr. Sós Csaba aljegyző, elmondta, hogy a Hajdu-Bihar megyei Kormányhivatal
Törvényességi, Ellenőrzési, és Felügyeleti Főosztályától kértek állásfoglalást ez
ügyben.
Elmondták,
hogy
már
többször
került
módosításra
a
hulladékgazdálkodási törvény, de a 80 literes edényzet nem szerepel benne, nem is
ajánlják , mert törvénysértést követ el az önkormányzat, ha helyi rendeletben
szabályozzák .
Igy ő sem javasolja, hogy az önkormányzati rendeletet ily módon módosítsák.
Beke Imre polgármester,
van ahol helyi rendeletet alkottak erre, de az
törvénysértő, mi nem fogunk. Kalmár Erzsébet képviselő asszony
javaslatát,
mely szerint a Kft. feladatkörébe kerüljön be az információs kötelezettség szavazásra
bocsátja.
Dr. Sós Csaba aljegyző, nincs erre szükség, mert a jogszabály engedi az információ
közlését.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő -testület
előterjesztésben foglaltakat az alábbi határozattal fogadják el:

tagjainak, hogy az

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvar Város
Önkormányzat és a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit
Kft. között kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítását a
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. június 29.
Beke Imre polgármester

Melléklet a

/2016. (

) Ök. sz. határozathoz

Közszolgáltatási szerződés
mely létrejött egyrészről
Nádudvar Város Önkormányzata
(4181 Nádudvar, Fő út 119.sz.)
Bankszámlaszám: 11738149-15373670
Adószám:
15728733-2-09
Képviseli:
Beke Imre polgármester
(továbbiakban: Önkormányzat)

másrészről
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Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási
Nonprofit Kft
(4181 Nádudvar, Petőfi S. u. 13. sz.)
Cégjegyzékszám:
09-09-015373
Statisztikai számjele:
14412930-3811-572-09
KÜJ azonosító:
102 321 014
KTJ azonosító:
100 240 776
Bankszámlaszám: 11738149-20005052-00000000
Adószám:
14412930-2-09
Képviseli: Ludman Lajos ügyvezető
(továbbiakban: Közszolgáltató)
között a mai napon az alábbi feltételek mellett:
Preambulum
Nádudvar Város Önkormányzata és a Nádudvari Nonprofit Kft. között 2014. július
1-től hatályban lévő hulladékgazdálkodás tárgyú közszolgáltatási szerződést a
Hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. törvény jelentős változásai miatt az alábbiakra
módosul.
A szerződés tárgya
1. Az Önkormányzat megbízza a Közszolgáltatót, hogy 2016. július hó 1. naptól
2025. december hó 31. napjáig terjedő határozott időre Nádudvar közigazgatási
területén lássa el a települési hulladék, ezen belül a vegyes, a szelektív és a
lomhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatói feladatokat.
Pénzügyi megállapodások
2. A Közszolgáltató e tevékenységet a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény (a továbbiakban Ht.) és végrehajtási rendeletei, valamint Nádudvar
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
az
önkormányzati
hulladékgazdálkodási
közfeladatok
ellátásáról
szóló
7/2016.
(III.30.)
önkormányzati rendelete alapján, az egyes ingatlanok használóinak javára és
költségére végzi.
1. A Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés hatálya alá tartozó
közszolgáltatás díjának mértékét a Ht. előírásai szerint az illetékes miniszter
rendeletben állapítja meg és hirdeti ki.
2. Az Ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat közvetlenül
a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
(továbbiakban: Koordináló szerv) részére fizeti meg, amely a szerződésben
rögzített
feladataiért
a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási
díj
megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat fizet
a Közszolgáltatónak. A szolgáltatási díj tartalmazza a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás teljes közvetlen költségét. A Koordináló szerv kezeli a
közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.
A szolgáltatás szabályai
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1. A felek megállapodnak abban, hogy a települési hulladék gyűjtését és
elszállítását a Közszolgáltató a helyi önkormányzati rendeletben foglaltak
szerinti gyakorisággal valamennyi, az önkormányzati rendelet területi hatálya
alá eső ingatlanokat érintően köteles elvégezni.
2. A hulladék gyűjtésére csak a szabványok által előírt gyűjtőedények
használhatók, más módon gyűjtött hulladék elszállítására a Közszolgáltató
nem köteles, azt megtagadhatja.
3. Amennyiben az edények tartalma veszélyes hulladékot, folyékony, mérgező,
tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet tartalmaz vagy a hulladék
beszorult, megfagyott, úgy a Közszolgáltatónak jogában áll az edényeket
ürítetlen állapotban hagyni.
4.

A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos
fenntartása érdekében alvállalkozót vehet igénybe, azonban figyelemmel kell
lennie a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII. törvény 138-140.§ -ban
foglaltakra.

5.

A Közszolgáltató a települési hulladék elhelyezését, előkezelését,
ártalmatlanítását és hasznosítását kizárólag az erre a célra kijelölt
hulladékgazdálkodási létesítményben végezheti, amely a 4181 Nádudvar,
Jókai útfél külterületen található. A telep helyrajzi száma: 0678/18. A
hulladék előkészítése és válogatócsarnok elhelyezése a 4181 Nádudvar Fő
utca 32. szám alatt történik.

6. Felek rögzítik, hogy az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főfelügyelőség határozatával minősítési engedélyt adott ki a Közszolgáltató
részére. Az engedély alapján végezhető tevékenységek: nem veszélyes
hulladékok
szállítása,
kereskedelme,
gyűjtése,
hasznosítása
és
ártalmatlanítása.
Közszolgáltató kötelezettségei
A Közszolgáltató kötelezettségei az alábbiak:
-

-

-

biztosítja a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását, a
közszolgáltatást az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint végzi,
meghatározott rendszerben, módszerrel és gyakorisággal, gondoskodik a
keletkezett hulladék elszállításáról és kezeléséről,
biztosítja a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és
minőségű járművet, gépeket, eszközöket, valamint a szükséges létszámú
és képzettségű szakembereket,
elvégzi a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos ellátásához szükséges
fejlesztéseket és karbantartásokat,
biztosítja a beütemezett járatterv szerinti gyűjtést, amennyiben
valamilyen rendkívüli ok miatt az ütemezett gyűjtést nem tudja
biztosítani, úgy azt a rákövetkező munkanapon minden esetben soron
kívül pótolja, és erről a lakosságot soron kívül tájékoztatja,
tevékenysége során köteles a hatályos környezetvédelmi, közegészségügyi,
munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat megtartani,
a közszolgáltatás ellátása alatt köteles rendelkeznie a minősítési
engedéllyel és megfelelőségi véleménnyel,
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-

-

-

-

-

rendszeresen teljesíti a nyilvántartási rendszer működtetését és a
közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatást,
igénybe veszi a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére
meghatározott helyeket és létesítményeket,
a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálatot és
tájékoztatási rendszert működtet,
a fogyasztói kifogások és észrevételeket a fogyasztóvédelmi törvény
előírásai szerint kezeli,
nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszert hoz létre és
biztosítja a folyamatos működtetéshez szükséges feltételeket,
közszolgáltató köteles évente egy alkalommal – az önkormányzattal
egyeztetett időpontban – térítésmentesen a lomtalanítást elvégezni.
Közszolgáltató a Ht. 32/A. § (1) bekezdés f) pontja szerinti megfelelőségi
véleményt 2016. október 1-jéig beszerzése
Közszolgáltató köteles évente a hulladékgazdálkodási létesítmény
tekintetében a rendszerelemeket tartalmazó kimutatást elektronikus úton
megadni a Koordináló szervnek.
Közszolgáltató köteles valamennyi haszonanyagot átadni a Koordináló
szervnek
A közszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a
Koordináló szerv a nem megfelelő adatszolgáltatással érintett
ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló szerv által legutóbb
kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel
összefüggésben keletkező díjkorrekció esetén minden helytállási
kötelezettség a közszolgáltatót terheli. Az így keletkező közszolgáltatási
díjkülönbözet pozitív mérlegét a Koordináló szerv a közszolgáltatónak
fizetendő esedékes szolgáltatási díjba beszámítja.
A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a
Koordináló szerv által nem megfelelő adattartalommal kiállított
számlákkal kapcsolatos valamennyi következményért a közszolgáltatót
terheli felelősség.
A Koordináló szerv a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés
szerinti adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét,
amelyre
nincs
közszolgáltatási
díjfizetés
meghatározva
az
adatszolgáltatásban, ugyanakkor vélelmezhető, hogy az ingatlannal
összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló szerv e körben jogosult
ingyenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a 69/2016. (III. 31.) Korm.
rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok
és szükséges adataik megállapítása érdekében.
Az előző bekezdés alapján rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv
megküldi a közszolgáltatónak, és felhívja a közszolgáltatót, hogy a
megküldött ingatlanokon végzett szolgáltatásának megfelelően korrigálja a
69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti
adatszolgáltatást legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 8 napon
belül.
Az előző bekezdés szerinti korrekciót követően - a közszolgáltató eltérő
adatszolgáltatása hiányában - a Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat
az ingatlantulajdonosnak számlázza ki.
A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn
belül ki nem fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik.

Önkormányzat kötelezettségei
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Az Önkormányzat kötelezettségei az alábbiak:
- a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató
számára a szükséges információkat (pl. a szállítást befolyásoló beruházások,
útfelújítások, stb.) rendszeresen biztosítja,
- amennyiben az ingatlanhasználó nem tesz eleget a Ht.-ben előírt személyes
adatszolgáltatási
kötelezettségének,
az
Önkormányzat
biztosítja
a
közszolgáltatással
összefüggő
személyes
adatokat
(a
természetes
személyazonosító adatokat, valamint a lakcím),
- biztosítja a kijelölt Közszolgáltató részére a kizárólagos közszolgáltatási jog
gyakorlását,
- elősegíti a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékgazdálkodási
tevékenységek közszolgáltatással történő összehangolását,
elősegíti
a
közszolgáltatásnak
a
településen
végzett
más
közszolgáltatásokkal való összehangolását,
- meghatározza a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék
gyűjtésére, szállítására, kezelésére szolgáló helyeket és létesítményeket,
- biztosítja a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogát az
önkormányzati tulajdonban lévő létesítmények vonatkozásában,
- a jelen szerződés hatálya alatt külső harmadik személlyel a jelen szerződés
tárgyában meghatározottakra vonatkozóan közszolgáltatási szerződést nem
köt,
- a jelen szerződéssel kapcsolatos, a szolgáltatási igénybe vevőket terhelő
kötelezettségeket nyilvánosságra hozza.
Szerződés megszűnése
1. Jelen szerződés megszűnik a határozott idő lejártával.
2. Az Önkormányzat a Ht. 37. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a
Közszolgáltató pedig a Ht. 45. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a
szerződést felmondhatja.
Egyéb rendelkezések
1. Felek megállapodnak abban, hogy a jogvita esetén törekszenek annak peren
kívüli rendezésére, amelynek hiányában alávetik magukat a Hajdúszoboszlói
Járásbíróság kizárólagos illetékességének.
2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., a Ht. és
az annak végrehajtására kiadott Kormány és miniszteri rendeletek valamint
Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati
hulladékgazdálkodási
közfeladatok
ellátásáról
szóló
7/2016.
(III.30.)
önkormányzati rendelete az irányadóak, továbbá a Magyar Szabvány és a
hatályos műszaki előírások, valamint vonatkozó hatósági rendelkezések.
Nádudvar, 2016.június .
_________________________
Önkormányzat képviseletében
képviseletében
Beke Imre polgármester

____________________________
Közszolgáltató
Ludman Lajos ügyvezető

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma : 6 fő
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A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 5 igen , 1 tartózkodással elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Önkormányzati számu határozata:

61/2016.

(VI.28.)

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvar Város
Önkormányzat és a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit
Kft. között kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítását a
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. június 29.
Beke Imre polgármester
Melléklet a 61 /2016. (VI.28.) Ök. sz. határozathoz
Közszolgáltatási szerződés

mely létrejött egyrészről
Nádudvar Város Önkormányzata
(4181 Nádudvar, Fő út 119.sz.)
Bankszámlaszám: 11738149-15373670
Adószám:
15728733-2-09
Képviseli:
Beke Imre polgármester
(továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről
Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási
Nonprofit Kft
(4181 Nádudvar, Petőfi S. u. 13. sz.)
Cégjegyzékszám:
09-09-015373
Statisztikai számjele:
14412930-3811-572-09
KÜJ azonosító:
102 321 014
KTJ azonosító:
100 240 776
Bankszámlaszám: 11738149-20005052-00000000
Adószám:
14412930-2-09
Képviseli: Ludman Lajos ügyvezető
(továbbiakban: Közszolgáltató)
között a mai napon az alábbi feltételek mellett:
Preambulum
Nádudvar Város Önkormányzata és a Nádudvari Nonprofit Kft. között 2014. július
1-től hatályban lévő hulladékgazdálkodás tárgyú közszolgáltatási szerződést a
Hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. törvény jelentős változásai miatt az alábbiakra
módosul.
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A szerződés tárgya
1. Az Önkormányzat megbízza a Közszolgáltatót, hogy 2016. július hó 1. naptól
2025. december hó 31. napjáig terjedő határozott időre Nádudvar közigazgatási
területén lássa el a települési hulladék, ezen belül a vegyes, a szelektív és a
lomhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatói feladatokat.
Pénzügyi megállapodások
2. A Közszolgáltató e tevékenységet a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény (a továbbiakban Ht.) és végrehajtási rendeletei, valamint Nádudvar
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
az
önkormányzati
hulladékgazdálkodási
közfeladatok
ellátásáról
szóló
7/2016.
(III.30.)
önkormányzati rendelete alapján, az egyes ingatlanok használóinak javára és
költségére végzi.
1. A Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés hatálya alá tartozó
közszolgáltatás díjának mértékét a Ht. előírásai szerint az illetékes miniszter
rendeletben állapítja meg és hirdeti ki.
2. Az Ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat közvetlenül
a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
(továbbiakban: Koordináló szerv) részére fizeti meg, amely a szerződésben
rögzített
feladataiért
a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási
díj
megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat fizet
a Közszolgáltatónak. A szolgáltatási díj tartalmazza a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás teljes közvetlen költségét. A Koordináló szerv kezeli a
közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.
A szolgáltatás szabályai
1. A felek megállapodnak abban, hogy a települési hulladék gyűjtését és
elszállítását a Közszolgáltató a helyi önkormányzati rendeletben foglaltak
szerinti gyakorisággal valamennyi, az önkormányzati rendelet területi hatálya
alá eső ingatlanokat érintően köteles elvégezni.
2. A hulladék gyűjtésére csak a szabványok által előírt gyűjtőedények
használhatók, más módon gyűjtött hulladék elszállítására a Közszolgáltató
nem köteles, azt megtagadhatja.
3. Amennyiben az edények tartalma veszélyes hulladékot, folyékony, mérgező,
tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet tartalmaz vagy a hulladék
beszorult, megfagyott, úgy a Közszolgáltatónak jogában áll az edényeket
ürítetlen állapotban hagyni.
4.

A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos
fenntartása érdekében alvállalkozót vehet igénybe, azonban figyelemmel kell
lennie a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII. törvény 138-140.§ -ban
foglaltakra.

5.

A Közszolgáltató a települési hulladék elhelyezését, előkezelését,
ártalmatlanítását és hasznosítását kizárólag az erre a célra kijelölt
hulladékgazdálkodási létesítményben végezheti, amely a 4181 Nádudvar,
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Jókai útfél külterületen található. A telep helyrajzi száma: 0678/18. A
hulladék előkészítése és válogatócsarnok elhelyezése a 4181 Nádudvar Fő
utca 32. szám alatt történik.
6. Felek rögzítik, hogy az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főfelügyelőség határozatával minősítési engedélyt adott ki a Közszolgáltató
részére. Az engedély alapján végezhető tevékenységek: nem veszélyes
hulladékok
szállítása,
kereskedelme,
gyűjtése,
hasznosítása
és
ártalmatlanítása.
Közszolgáltató kötelezettségei
A Közszolgáltató kötelezettségei az alábbiak:
-

-

-

biztosítja a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását, a
közszolgáltatást az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint végzi,
meghatározott rendszerben, módszerrel és gyakorisággal, gondoskodik a
keletkezett hulladék elszállításáról és kezeléséről,
biztosítja a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és
minőségű járművet, gépeket, eszközöket, valamint a szükséges létszámú
és képzettségű szakembereket,
elvégzi a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos ellátásához szükséges
fejlesztéseket és karbantartásokat,
biztosítja a beütemezett járatterv szerinti gyűjtést, amennyiben
valamilyen rendkívüli ok miatt az ütemezett gyűjtést nem tudja
biztosítani, úgy azt a rákövetkező munkanapon minden esetben soron
kívül pótolja, és erről a lakosságot soron kívül tájékoztatja,
tevékenysége során köteles a hatályos környezetvédelmi, közegészségügyi,
munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat megtartani,
a közszolgáltatás ellátása alatt köteles rendelkeznie a minősítési
engedéllyel és megfelelőségi véleménnyel,
rendszeresen teljesíti a nyilvántartási rendszer működtetését és a
közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatást,
igénybe veszi a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére
meghatározott helyeket és létesítményeket,
a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálatot és
tájékoztatási rendszert működtet,
a fogyasztói kifogások és észrevételeket a fogyasztóvédelmi törvény
előírásai szerint kezeli,
nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszert hoz létre és
biztosítja a folyamatos működtetéshez szükséges feltételeket,
közszolgáltató köteles évente egy alkalommal – az önkormányzattal
egyeztetett időpontban – térítésmentesen a lomtalanítást elvégezni.
Közszolgáltató a Ht. 32/A. § (1) bekezdés f) pontja szerinti megfelelőségi
véleményt 2016. október 1-jéig beszerzése
Közszolgáltató köteles évente a hulladékgazdálkodási létesítmény
tekintetében a rendszerelemeket tartalmazó kimutatást elektronikus úton
megadni a Koordináló szervnek.
Közszolgáltató köteles valamennyi haszonanyagot átadni a Koordináló
szervnek
A közszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a
Koordináló szerv a nem megfelelő adatszolgáltatással érintett
ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló szerv által legutóbb
kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel
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-

-

-

-

összefüggésben keletkező díjkorrekció esetén minden helytállási
kötelezettség a közszolgáltatót terheli. Az így keletkező közszolgáltatási
díjkülönbözet pozitív mérlegét a Koordináló szerv a közszolgáltatónak
fizetendő esedékes szolgáltatási díjba beszámítja.
A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a
Koordináló szerv által nem megfelelő adattartalommal kiállított
számlákkal kapcsolatos valamennyi következményért a közszolgáltatót
terheli felelősség.
A Koordináló szerv a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés
szerinti adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét,
amelyre
nincs
közszolgáltatási
díjfizetés
meghatározva
az
adatszolgáltatásban, ugyanakkor vélelmezhető, hogy az ingatlannal
összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló szerv e körben jogosult
ingyenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a 69/2016. (III. 31.) Korm.
rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok
és szükséges adataik megállapítása érdekében.
Az előző bekezdés alapján rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv
megküldi a közszolgáltatónak, és felhívja a közszolgáltatót, hogy a
megküldött ingatlanokon végzett szolgáltatásának megfelelően korrigálja a
69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti
adatszolgáltatást legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 8 napon
belül.
Az előző bekezdés szerinti korrekciót követően - a közszolgáltató eltérő
adatszolgáltatása hiányában - a Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat
az ingatlantulajdonosnak számlázza ki.
A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn
belül ki nem fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik.

Önkormányzat kötelezettségei
Az Önkormányzat kötelezettségei az alábbiak:
- a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató
számára a szükséges információkat (pl. a szállítást befolyásoló beruházások,
útfelújítások, stb.) rendszeresen biztosítja,
- amennyiben az ingatlanhasználó nem tesz eleget a Ht.-ben előírt személyes
adatszolgáltatási
kötelezettségének,
az
Önkormányzat
biztosítja
a
közszolgáltatással
összefüggő
személyes
adatokat
(a
természetes
személyazonosító adatokat, valamint a lakcím),
- biztosítja a kijelölt Közszolgáltató részére a kizárólagos közszolgáltatási jog
gyakorlását,
- elősegíti a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékgazdálkodási
tevékenységek közszolgáltatással történő összehangolását,
elősegíti
a
közszolgáltatásnak
a
településen
végzett
más
közszolgáltatásokkal való összehangolását,
- meghatározza a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék
gyűjtésére, szállítására, kezelésére szolgáló helyeket és létesítményeket,
- biztosítja a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogát az
önkormányzati tulajdonban lévő létesítmények vonatkozásában,
- a jelen szerződés hatálya alatt külső harmadik személlyel a jelen szerződés
tárgyában meghatározottakra vonatkozóan közszolgáltatási szerződést nem
köt,
- a jelen szerződéssel kapcsolatos, a szolgáltatási igénybe vevőket terhelő
kötelezettségeket nyilvánosságra hozza.
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Szerződés megszűnése
1. Jelen szerződés megszűnik a határozott idő lejártával.
2. Az Önkormányzat a Ht. 37. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a
Közszolgáltató pedig a Ht. 45. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a
szerződést felmondhatja.
Egyéb rendelkezések
1. Felek megállapodnak abban, hogy a jogvita esetén törekszenek annak peren
kívüli rendezésére, amelynek hiányában alávetik magukat a Hajdúszoboszlói
Járásbíróság kizárólagos illetékességének.
2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., a Ht. és
az annak végrehajtására kiadott Kormány és miniszteri rendeletek valamint
Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati
hulladékgazdálkodási
közfeladatok
ellátásáról
szóló
7/2016.
(III.30.)
önkormányzati rendelete az irányadóak, továbbá a Magyar Szabvány és a
hatályos műszaki előírások, valamint vonatkozó hatósági rendelkezések.
Nádudvar, 2016.június .
_________________________
Önkormányzat képviseletében
képviseletében
Beke Imre polgármester

____________________________
Közszolgáltató
Ludman Lajos ügyvezető

7./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Teljesítési igazolás kiadása Nádudvar Város Önkormányzat részéről a 2016.
II.
negyedévi
hulladékgazdálkodási
feladatok
ellátásáról
a
Nádudvar
Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett teljesítési igazolás kiadása Nádudvar
Város Önkormányzat részéről a 2016. II. negyedévi hulladékgazdálkodási feladatok
ellátásáról a Nádudvar Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
részére, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Elmondta, hogy jogszabály irja elő, és kérte a képviselő-testületet , hogy az
előterjesztést az alábbi határozati javaslattal fogadják el:
Nádudvar
Városi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
felkéri
Beke
Imre
polgármestert, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása kapcsán
arra, hogy a Nádudvar Városi Önkormányzat nevében a teljesitési igazolást adja ki a
Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére.
Határidő: 2016. julius 05.
Felelős: Beke Imre polgármester
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma. 6 fő
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A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat
önkormányzati számu határozata:

Képviselő-testületének 62/2016. (VI.29.)

Nádudvar
Városi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
felkéri
Beke
Imre
polgármestert, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása kapcsán
arra, hogy a Nádudvar Városi Önkormányzat nevében a teljesítési igazolást adja ki a
Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére.
Határidő: 2016. július 05.
Felelős: Beke Imre polgármester

8./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzata részéről praxisjog megvásárlásához történő
szándéknyilatkozat kiadása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város Önkormányzata
részéről praxisjog megvásárlásához történő szándéknyilatkozat kiadására, melynek
írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Dr. Buzdogány Timea háziorvos , elmondta, hogy 1995-ben végzett az egyetemen,
majd gyesen volt , két gyermek édesanyja. Szakmája háziorvos, és még
homeopátiás végzettsége is van. Pár évig nem dolgozott. A jelenlegi praxist 2016.
október 01-től fogja átvenni.
Csendes Ferenc képviselő, üzemorvosi feladatok ellátására van –e végzettsége?
Mikor tervezi átvenni a rendelőt?
Dr. Buzdogány Timea háziorvos a rendelőt is tervezi átvenni, bár üzemorvosi
szakkal nem rendelkezik, de megcsinálja, van rá lehetősége. Amíg nincs meg a
végzettsége, addig szakgyakornokként dolgozhat, tárgyalás alatt van a dolog.
Kalmár Erzsébet egészségügy, ifjúsági és szociális bizottság elnöke, a bizottság
támogatja szándékot, a határozati javaslatot elfogadásra javasolja .
Beke Imre polgármester, megkérdezte, hogy hol lesz a rendelés, és a rendelési időt
hogy alakítja ki?
Dr. Buzdogány Timea
egyeztetés alatt van.

háziorvos, a NAGISZ-tól rendelőben fog dolgozni, még

Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben foglalat határozati javaslatot az alábbi határozattal fogadják el:

45

1.
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dr. Nagy Benedeket
megillető praxisjog Dr. Buzdogány Tímea (szül: Buzdogány Tímea; szül: Debrecen,
1970. március 22.; an: Szabó Zsuzsanna;) részére történő adásvétele kapcsán a
következő szándéknyilatkozatot teszi:
Nádudvar Város Önkormányzata abban az esetben, ha Dr. Nagy Benedek és Dr.
Buzdogány Tímea között a praxisjog adásvételi szerződés létrejön az egészségügyi
engedélyezési államigazgatási szerv véleményének kikérését követően - a vélemény
ismeretében annak tartalmától függően – az egészségügyi alapellátási feladatok
ellátása érdekében feladat-ellátási szerződést kíván kötni Dr. Buzdogány Tímeával
vagy az által megjelölt gazdasági társasággal úgy, hogy a feladat ellátásában a
személyes közreműködési kötelezettség Dr. Buzdogány Tímeát illeti meg.
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szándéknyilatkozatot kizárólag
az OEP felé történő felhasználás véget teszi, a praxisjog megvételére Dr. Buzdogány
Tímea által benyújtott pályázat támogatása érdekében. Ez a szándéknyilatkozat
nem az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A. § -a szerinti
nyilatkozat.
2.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre a polgármestert,
szándéknyilatkozatot küldje meg Dr. Buzdogány Tímea részére.
Határidő:
Felelős:

hogy

a

2016. június 30.
Beke Imre polgármester

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 6 igen szavazattal
alábbi határozatot hozta:
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
Önkormányzati számu határozata:

elfogadta és az

63/2016.

(VI.28.)

1.
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dr. Nagy Benedeket
megillető praxisjog Dr. Buzdogány Tímea (szül: Buzdogány Tímea; szül: Debrecen,
1970. március 22.; an: Szabó Zsuzsanna;) részére történő adásvétele kapcsán a
következő szándéknyilatkozatot teszi:
Nádudvar Város Önkormányzata abban az esetben, ha Dr. Nagy Benedek és Dr.
Buzdogány Tímea között a praxisjog adásvételi szerződés létrejön az egészségügyi
engedélyezési államigazgatási szerv véleményének kikérését követően - a vélemény
ismeretében annak tartalmától függően – az egészségügyi alapellátási feladatok
ellátása érdekében feladat-ellátási szerződést kíván kötni Dr. Buzdogány Tímeával
vagy az által megjelölt gazdasági társasággal úgy, hogy a feladat ellátásában a
személyes közreműködési kötelezettség Dr. Buzdogány Tímeát illeti meg.
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szándéknyilatkozatot kizárólag
az OEP felé történő felhasználás véget teszi, a praxisjog megvételére Dr. Buzdogány
Tímea által benyújtott pályázat támogatása érdekében. Ez a szándéknyilatkozat
nem az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A. § -a szerinti
nyilatkozat.
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2.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre a polgármestert,
szándéknyilatkozatot küldje meg Dr. Buzdogány Tímea részére.
Határidő:
Felelős:

hogy

a

2016. június 30.
Beke Imre polgármester

Réz Szilárd elhagyta a tanácstermet, igy a jelenlévő képviselők száma 5 fő

8./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
ügyvezetője 2016. évi jutalmazási feltételeinek meghatározása
Előterjesztő: Beke Imre, polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvari Településfejlesztési és
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője 2016. évi jutalmazási feltételeinek
meghatározására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Réz Szilárd alpolgármester visszaérkezett az üléstermébe, igy a jelenlévő képviselők
száma 6 fő
Csendes Ferenc képviselő, a TVG-Nonprofit Kft. már nem kizárólagos tulajdona
az önkormányzatnak, mint ahogy azt az előterjesztés tartalmazza. Az ügyvezető
díjazását a javadalmazási szabályzat szabályozza, melyről a taggyűlést dönt. Kaba
konzorciumi tag, igy a polgármester és Kabai polgármester is ott lesz, ott kell
meghatározni a javadalmazási szabályzat szerinti szempontok figyelembevételével.
Csak igy lehet, mert a taggyűlés dönt. Hitelből nem fizethető jutalom, igy van
megfogalmazva a határozatba. Ha a Kft. hitellel rendelkezik, akkor nem kaphatnak
jutalmat? Nagyon pontosan kell ezt megfogalmazni. A Kft. értékelési szempontjainál
fontos a jutalmazás mértéke, azt vizsgálni kell , ha a jutalmat kifizeti, nem marad –e
fizetésképtelen a Kft. ? 2016. év eredménytervére számolják el a jutalmat, akkor
azt a mérlegnek is tartalmaznia kell, a taggyűlés dönt erről. Ha nem a tárgyévi ,
hanem a következő évi , akkor a beszámolóban szerepeltetni kell ezt az tételt.

Vincze András jegyző, javasolja levenni a napirendről ezt az előterjesztést, de a
testület felhatalmazhatja a polgármestert a premizálási feltételek továbbvitelére. A
Kft. javadalmazási szabályzatát pedig módosítani szükséges. Változni fog az
értékelők köre, más lesz a döntéshozó, nem a testület. Vissza kell hozni kidolgozva
az előterjesztést. Az alapján az önkormányzat, mint egyik tulajdonos adhat
instrukciót a polgármester úrnak, hogy mit képviseljen ebben a kérdésben a
taggyűlés előtt.

Kalmár Erzsébet képviselő, van –e lehetőség arra, hogy a keretet meghatározza a
testület, és a polgármester úr tolmácsolja ezt. Akar –e jutalmazni a képviselőtestület?
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Ludman Lajos TVG Nonprofit Kft. ügyvezetője, a javadalmazási szabályzatban két
lehetőség van, az egyik a jutalom a másik a prémium. Két önálló rendszer. A
jutalom nem célkitűzésekhez kötött, míg a prémium igen. Kötelezően meghatározott
feltételei vannak a prémiumnak.
Csendes Ferenc képviselő, prémium feltétel kell, ki kell dolgozni
Czibere Lajos képviselő, feltétel van, de lehet egy előleg is, két részre kell osztani.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztést vegye le a napirendről, és a prémium feltételek kidolgozása után
hozzák vissza megvitatásra.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő
A képviselő-testület a fenti javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati számu határozata

64/2016. (VI.28.)

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ugy döntött, hogy
az
előterjesztést leveszi a napirendről.
A Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
javadalmazási szabályzatát a premizálásra vonatkozóan módosítani szükséges, és a
prémium feltételek kidolgozása után megvitatásra a képviselő-testület elé kéri
felterjeszteni
Határidő: soron következő ülés
Felelős: Beke Imre polgármester
9./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Javaslat a polgármester jutalmának meghatározására
Előterjesztő: Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság elnöke
Réz Szilárd alpolgármester, javaslatot tett
a polgármester jutalmának
meghatározására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Az ügyrendi bizottság támogatja a javaslatot, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Vincze András jegyző, a javasolt összeg költségvetésbe be van tervezve, ami az
előterjesztésben le van irva, az tény. Polgármester úr nagyon sokat dolgozik, igy kéri
a képviselő-testületet, hogy támogassa az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
javaslatát.
Kalmár Erzsébet képviselő, ő is csak támogatni tudja a javaslatot, szükséges
kompenzálni a fizetéskiesést, és valóban sokat dolgozik a polgármester Úr, igy ő is
támogatja a javaslatot.
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Réz Szilárd alpolgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben foglaltakat az alábbi határozattal fogadják el:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, figyelembe véve Nádudvar
Város Önkormányzat és Intézményei 2015. évi eredményes gazdálkodását, a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. § felhatalmazása
alapján, 1.346.000.-Ft, azaz egymillió-háromszáznegyvenhatezer forint összegű
jutalmat állapít meg Beke Imre polgármesternek.
Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a polgármester jutalmának a folyósítása
érdekében a szükséges lépeseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

azonnali
Vincze András jegyző
Kovács Lászlóné irodavezető

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 5 igen, 1 tartózkodással elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 65 /2016. (VI.28.)
Ök.sz. határozata:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, figyelembe véve Nádudvar
Város Önkormányzat és Intézményei 2015. évi eredményes gazdálkodását, a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. § felhatalmazása
alapján, 1.346.000.-Ft, azaz egymillió-háromszáznegyvenhatezer forint összegű
jutalmat állapít meg Beke Imre polgármesternek.
Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a polgármester jutalmának a folyósítása
érdekében a szükséges lépeseket tegye meg.
Határidő:

azonnali

Felelős:

Vincze András jegyző
Kovács Lászlóné irodavezető

10./ Napirendi pont megtárgyalása.:
Tárgy: Előterjesztés a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit
Kft. 2015. évben megkötött tagi kölcsönszerződés módosítása.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
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Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvari Településfejlesztési és
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2015. évben megkötött tagi kölcsönszerződés
módosítására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, a tagi kölcsön módosítására vonatkozóan
csak a testület dönthet. Erre a módosításra a felgyűlt szállítói tartozások és a
hulladékgazdálkodás átszervezése miatti átmeneti finanszírozási gondok miatt van
szükség.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak , hogy az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot az alábbi határozattal fogadják el:
Nádudvar
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete a
174/2015.(XII.15.)
önkormányzati számú határozata alapján megkötött tagi kölcsönszerződés 4.
pontjában rögzített visszafizetési határidőt 2016. június 30-ról 2016. november
30-ra módosítja.
A kölcsönszerződés további pontjai nem változnak.
Felkéri a polgármestert és a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a kölcsönszerződés módosítását írják alá.
Utasítja a Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy az önkormányzat
likviditási tervét a módosításnak megfelelően dolgozza át.
Határidő:
Felelős:

2016. június 30.
Beke Imre polgármester
Ludman Lajos ügyvezető
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi irodavezető

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a fenti határozati javaslatot elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2016. (VI.28..)
önkormányzati számú határozata:
Nádudvar
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete a
174/2015.(XII.15.)
önkormányzati számú határozata alapján megkötött tagi kölcsönszerződés 4.
pontjában rögzített visszafizetési határidőt 2016. június 30-ról 2016. november
30-ra módosítja.
A kölcsönszerződés további pontjai nem változnak.
Felkéri a polgármestert és a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a kölcsönszerződés módosítását írják alá.
Utasítja a Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy az önkormányzat
likviditási tervét a módosításnak megfelelően dolgozza át.
Határidő:

2016. június 30.
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Felelős:

Beke Imre polgármester
Ludman Lajos ügyvezető
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi irodavezető

11./
Beke Imre polgármester, Jakab Attila határkő, műszaki emlék helyreállítási
kérelmével kapcsolatban kérte a képviselő-testületet, hogy nézzék meg, és
gondolják át mit lehet tenni. Mindenképp utána fognak járni ennek a dolognak, és
tájékoztatni fogja a képviselő-testületet.
12./
Beke Imre polgármester, tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy egy
gázbeszerzéssel kapcsolatos cég kereste meg. Nagyon kedvező ajánlattal érkezett,
108, -ft helyett 80,-ft körüli gázárral. Elképzelhető, hogy a 2017-19-es évek között
írják ki a közbeszerzést. Az iskolát elviszi az állam, igy az ott fogyasztott
gázmennyiséget is el lehet használni, de majd ha létrejön a szerződés, akkor azt is
bele kell irni , hogy ezt a mennyiséget is vegyék figyelembe.
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, mindenképp egyeztetés és tárgyalás szükséges
ebben a témában.
13./
Beke Imre polgármester, egyebekben tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a
TVG KFT-nek 2.4 millió ft jutalomkeretet állapított meg, melyből az ügyvezetőt 50
% illeti meg, míg a másik 50 % elosztásáról az ügyvezető dönt, hogy kinek mennyi
jutalmat ad.
14./
Kalmár Erzsébet képviselő, 2016. Julius 01-e köztisztviselők napja, amely
munkaszüneti nap. Megköszönte a köztisztviselők munkáját.
15. /
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, rövid tájékoztatót adott a 2017. évi központi
költségvetési törvényről. Uj szabályozás kerül bevezetésre, a szolidaritási
hozzájárulás, amely az alapfokú oktatás működtetői kiadásaihoz járul hozzá.
Előzetes kalkulációk alapján a mi önkormányzatunktól az előző évben
„beszámítással” elvont 150 Mft iparűzési adón túl szolidaritási hozzájárulás címén
a megmaradt központi támogatás 45 %-át fogják elvonni a nettó finanszírozás
keretében. Ez az összeg kb. 90-100 Mft-ra tehető. Az önkormányzatnak 2015-ben
75 Mft saját erőt kellett az iskola működtetésére fordítani, amelyhez mindössze 967
eft központi támogatást kaptunk. 2017-ben várhatóan 90-100 Mft elvonás súlyt
bennünket az iskola működtetés címén.

16./
Réz Szilárd alpolgármester, megkérdezte, hogy miért nem lehet hétfőn temetni?
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Ludman Lajos TVG KFt. ügyvezetője, a Kft-hez tartozik a temető, de ő nem tud
arról, hogy hétfőn nincs temetés.

Beke Imre polgármester, mivel több napirend és hozzászólás nem volt az ülést
16,00 órakor berekesztette.

Kmft.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

Korcsmáros Sándor
Kalmár Erzsébet
jegyzőkönyv-hitelesítő
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