JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2016. július 05-én de. 7,30 órakor a Nádudvari
Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából.
Jelen vannak: Beke Imre polgármester
Boros Lajosné,
Dr. Danka József,
Kalmár Erzsébet,
Korcsmáros Sándor,
Ludmanné Papp Ilona,
Réz Szilárd képviselők
Vincze András jegyző,
Dr. Sós Csaba aljegyző,
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,
Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,
Távolmaradását bejelentette:
Czibere Lajos,
Csendes Ferenc képviselők
Beke Imre polgármester, megállapította, hogy 7 fő képviselő jelen van, így a
testület határozatképes.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő
Előterjesztést tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre dr. Danka József és
Korcsmáros Sándor képviselőkre, melyet a testület 7 igen szavazattal
elfogadott.
Beke Imre polgármester, ezt követően előterjesztést tett a meghívóban közölt
napirendi pontokra, és javasolta, hogy a 3./ napirendi ponttal
- közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat benyújtásáról szóló
előterjesztéssel - egészítsék ki.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő

A képviselő-testület a meghívóban közölt napirendi pontokat a kiegészítéssel
együtt, - 3./ napirendi pontként a közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás pályázat benyújtásáról szóló előterjesztéssel - 7 igen szavazattal
elfogadta és az alábbiak szerint tárgyalja:
1./ Nádudvar Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
5/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
2./ Önkormányzati rendkívüli költségvetési támogatási igény benyújtása.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
3./ Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat benyújtása.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
5/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett Nádudvar Város Önkormányzat
2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletének
módosítására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, a 2016. évi költségvetés módosítására
többek között azért is volt szükség, mert az önkormányzati
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátási tevékenységben változás történt,
ugyanis 2016. április 01-től a törvény erejénél fogva, a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. lett a feladat felelőse.
A Nádudvari- Nonprofit Kft. , mint közszolgáltató vesz részt e
tevékenységben.
A mostani költségvetés módosítása csak pénzügyi szempontból közelíti, de az
elszámolást nem tudja a közszolgáltatóval , vagyis a Kft-vel szemben hogy
fog alakulni. A Kft üzleti tervében és az Önkormányzat költségvetésében 33
millió forint kompenzáció volt betervezve. Mivel megváltoztak a feltételek, igy
a hulladékgazdálkodás átszervezésének átmeneti időszakára, 2016. április
01-től az időarányos részét kellene visszavonni a testületnek, 25 millió ft-ot,
melyet tartalékba helyeznek, amíg nem tisztázódik a szerződéses viszony a
koordináló és a közszolgáltató szervezet között. Erre majd később vissza kell
térni, de most javasolja , hogy a költségvetés módosítását fogadják el. A Kftnél ez kb. havi 3-3.5 millió forint kiesést jelen, melyet likviditási
intézkedéssel fognak pótolni.
A többi módosítás a képviselő-testület döntéseinek megfelelően lett átvezetve,
igy kulturális alap felhasználásra került a civilszervezetek részére, valamint
szennyvízberuházás során EU alapból fennálló támogatási összeget
tartalmazza, melyet a 2015. évi költségvetésben előlegezett meg az
önkormányzat.

A zárszámadás során elfogadott pénzmaradvány, 87 millió ft. A szünidei
gyermekétkeztetést is szükséges kiegészíteni, mert csökkentett összegben
kapott az önkormányzat központi támogatást erre a célra. Önkormányzati
forrásból 2.2 millió forintot, gyerekenként naponta 126,-ft kiegészítést
tartalmaz a rendelet-tervezet. Mindez az iskolánál és az óvodánál is
jelentkezik.
Kalmár Erzsébet képviselő, egyetért a költségvetés módosításával, a tartalék
alapba történő helyezéssel. Az lett volna a kérdése, hogy okoz –e
finanszírozási problémát a Kft-nél , de erre megkapta a választ. Elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-módosítást fogadják
el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő
A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
rendelet-módosítást 7 igen szavazattal elfogadta és azt rendeletté
nyilvánitotta a következők szerint:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2016. (VII. 06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat
2016. évi költségvetéséről szóló
5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
Nádudvar Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.
(II.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) módosításáról a
következőket rendeli el:
1. §.
(1.)A képviselő testületi döntések következtében a 2. §. (1) bekezdésében
megállapított

Kiadási főösszege:
Bevételi főösszege:

26.406.199 Ft-tal
26.406.199 Ft-tal nő,

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

2.152.846.816 Ft-ban
2.152.846.816 Ft-ban

Módosított költségvetési kiadási előirányzatát: 1.640.483.722 Ft-ban
Módosított költségvetési bevételi előirányzatát: 1.558.915.722 Ft-ban
A kiadások és bevételek különbségét:
állapítja meg.

81.568.000 Ft-ban

(2.)A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat:

Kiemelt előirányzat
Önkormányzat működési
támogatása
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú
támogatások
államháztartáson belülről

Összeg Ft-ban
378 877 778
137 426 386
37 517 138

Közhatalmi bevételek

550 000 000

Működési bevételek

301 884 420

Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett
pénzeszköz
Felhalmozási célú átvett
pénzeszköz

128 810 000

Finanszírozási bevétel

593 931 094

Bevételek összesen:

15 000 000
9 400 000

2 152 846 816

(3.)A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat:

Kiemelt előirányzat

Összeg Ft-ban

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális
hozzájárulási adó

446 239 747

Dologi kiadások

459 299 684

Ellátottak pénzbeli juttatása
Egyéb működési célú
támogatások
államháztartáson belülre
Egyéb működési célú
támogatások
államháztartáson kívülre
Ebből: Oktatási Kulturális
Alap
Vidám Évek Alapítvány
"Mindent a Családért"
Nádudvari Nagycsaládos
Egyesület
Nádudvari Ficánka
Kiemelkedően Közhasznú
Egyesület
"Szülőföldünk Nádudvar
Öröksége és Jövője"
Alapítvány
Nádudvari Polgárőr
Közhasznú Egyesület
A jövő Nemzedékéért
Alapítvány
Nádudvari Edit Fitness és
Aerobik Egyesület
Beruházási, felújítási
kiadások
Visszatérítendő
támogatások, kölcsönök
nyújtása államháztartáson
kívülre

125 167 063

12 000 000
171 785 090
120 232 500
0
150 000
50 000
55 000
50 000
75 000
40 000
75 000
249 001 236

1 000 000

Egyéb felhalmozási célú
támogatások
államháztartáson kívülre

15 325 902

Tartalékok

40 432 500

Finanszírozási kiadások

512 363 094

Kiadások összesen:

2 152 846 816

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2. §
Az önkormányzat a módosítás utáni előirányzatát 1-11. sz. mellékletek
mutatják.
3.§
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet a kihirdetését
követő napon hatályát veszti.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Önkormányzati rendkívüli költségvetési támogatási igény benyújtása.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett az önkormányzati rendkívüli
költségvetési támogatási igény benyújtására, melynek írásos anyaga a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, elmondta, hogy közel 90 millió ft
összeg, amit támogatási igényként kíván benyújtani az önkormányzat. Ebből
a 60 napon túli tartozások volumene 30 Mft. A
támogatási igénybe a
Nádudvari Nonprofit Kft- lejárt kötelezettségeit is bevették.
A beadott támogatás igény az óvodai, iskolai feladatok ellátását is érinti, a
gyermekétkeztetést, valamint az SZSZK részéről át nem utalt támogatás (10
millió), településüzemeltetési feladatok, ami az önkormányzathoz tartozik.
Egészségügyi alapellátást, stb. A Kft tartozása is benne van, mely 14 mft, ezt
az összeget leegyeztették. Ezek a számlák is 60 napon túliak.
Bízik abban, hogy az idén is kap az önkormányzat támogatást. Tavaly
szeptemberben volt a döntés, most még nem tudja mikor lesz.
Ludmanné Papp Ilona képviselő, megkérdezte, hogy mi alapján döntenek,
szakmai döntés ez?
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, a döntés teljesen szakmai alapon
történik. Elsősorban a 60 napon tuli lejárt tartozások pénzügyi nehézségek
miatti állományát ismeri el a tárcaközi bizottság.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben foglaltakat az alábbi határozattal fogadják el:
Nádudvar
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény
3.sz. melléklete, valamint e tárgykörben megjelent pályázati kiírás alapján
támogatási igényt nyújt be vissza nem térítendő rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatásra.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a 2016. július
8-án a jogszabálynak és a pályázati kiírásnak megfelelő formában, a
szükséges mellékletek becsatolásával nyújtsa be a Magyar Államkincstár
Hajdú-Bihar megyei Igazgatósága részére.
Határidő: 2016. július 8.
Felelős:
Beke Imre polgármester
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő

A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 67/2016.
(VII.05.) önkormányzati számú határozata:
Nádudvar
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény
3.sz. melléklete, valamint e tárgykörben megjelent pályázati kiírás alapján
támogatási igényt nyújt be vissza nem térítendő rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatásra.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a 2016. július
8-án a jogszabálynak és a pályázati kiírásnak megfelelő formában, a
szükséges mellékletek becsatolásával nyújtsa be a Magyar Államkincstár
Hajdú-Bihar megyei Igazgatósága részére.
Határidő: 2016. július 8.
Felelős:
Beke Imre polgármester
3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat benyújtása.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke
Imre
polgármester,
előterjesztést
tett
a
érdekeltségnövelő támogatásra pályázat benyújtására,
anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi .

Közművelődési
melynek írásos

Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, elmondta, hogy közművelődési
érdekeltségnövelő támogatásra kiirt pályázatot az elmúlt években is
benyújtotta az önkormányzat, mely pályázatok minden esetben nyertesek
voltak. Általában 4-500 eft támogatási összeget nyújtottak. A pályázathoz
szükséges az önerő biztositása is. A 2016. évi költségvetésben szereplő
pályázati pénzalapból 500 eft önerőt elkülönítettek erre a célra. Ha nyernek a
pályázaton akkor elsősorban a színház fénytechnikai berendezéseinek
felújítására, illetve a gyermek könyvtár elavult bútorzatának cseréjére
fordítanák. A beadási határidő július 15-e.
Ludmanné Papp Ilona képviselő, megkérdezte, hogy ennyi pénz elég lesz –e
minden bútor cseréjére?
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, nem , de magasabb összegű támogatási
igényre nem érdemes pályázatot beadni.

Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot az alábbi határozattal fogadják
el:
Nádudvar Város Önkormányzata a pályázatot nyújt be a Magyarország
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015.évi C. törvény 3.számú
mellékletének II.5.a) pontja alapján közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás elnyerésére.
A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
5/2015. (II.26.) önkormányzati számú rendelet 1. sz. mellékletében
betervezett pályázati pénzalapok terhére 500.000.- Ft önerőt elkülönít.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár
ÖNEGM rendszerén keresztül a pályázatot határidőben nyújtsa be.
Határidő: 2016. július 15.
Felelős: Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi irodavezető
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2016.
(VII.05.) Önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzata a pályázatot nyújt be a Magyarország
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015.évi C. törvény 3.számú
mellékletének II.5.a) pontja alapján közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás elnyerésére.
A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
5/2016. (II.26.) önkormányzati számú rendelet 1. sz. mellékletében
betervezett pályázati pénzalapok terhére 500.000.- Ft önerőt elkülönít.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár
ÖNEGM rendszerén keresztül a pályázatot határidőben nyújtsa be.
Határidő: 2016. július 15.
Felelős: Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi irodavezető

4./ Egyebek:
1./
Ludmanné Papp Ilona képviselő, tájékoztatta a képviselő-testület tagjait,
hogy a Kincsesház uj alapító okirata még nem került bejegyzésre, és addig
nem tudnak a támogatási összeghez hozzájutni. Kérte a képviselő-testület
tagjait, hogy a közelgő augusztus 20-i rendezvény egyes költségeit vállalja át
az önkormányzat. Elsősorban nyomdai költségre gondol.
Beke Imre polgármester, amit a képviselő-testület megszavazott támogatási
összeg, erre a célra lehet fordítani.
Ludmanné Papp Ilona képviselő, a támogatási összegből nem vettek fel
pénzt, nem lehet, mert még nincs bejegyezve az alapítvány, ezért is kérte az
önkormányzat anyagi támogatását.
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, természetesen fog az önkormányzat
anyagi támogatás nyújtani. Egyébként a bejegyzési idő hosszadalmas.
Dr. Danka József képviselő, ugy látja, hogy az alapítványok ideje lejárt, nem
kapnak komoly pénzt. A bejegyzések hosszadalmasak.
Javasolta, hogy a Kincsesház esetében az önkormányzat vegye át
intézményei közé, lenne egy költségvetése, amivel gazdálkodhat, kb. 2 millió
ft, és akkor nem lenne ilyen gond. A jogszabályok állandóan változnak, szinte
nem lehet nyomon követni, ezért is egyszerűbb lenne , ha az önkormányzat
intézménye lenne a Kincsesház.
Pár nappal ezelőtt bombák hatástalanításakor Hortobágyon tűzszerészek
haltak meg. Négy fiatal, akik családot hagytak maguk után. Nem tudni mi
okozta a problémát, még vizsgálat alatt van. Ezek az emberek itt jártak
Nádudvaron át, idejártak a boltba, még beszélgetett is velük. A lakosság is
emlékezik róluk, gyertyagyújtással és virágokkal a bolt előtt, ahova jártak
vásárolni.
Javasolta, hogy egy emléktáblát helyezzenek el a tiszteletükre, itt a városban.
A temető lenne szerinte a legjobb.
Egyébként még a régi képviselői korszakában volt a bombázótérrel
kapcsolatban kérés, hogy ne bombázzanak. Ezzel kapcsolatban a Honvédségi
Légierő Parancsnoka tartott egy gyűlést is Nádudvaron. Itt elhangzott , hogy
ez a terület használhatatlan, csak a madárpopulációnak jó, egyébként nem
terem meg rajta semmi, sőt mérgező is az a terület. Ezen az ülésen ott volt
Aradi Csaba is, aki akkor a Hortobágyi Nemzeti park igazgatója volt, ő is
alátámasztotta ezt, hogy a bombatölcsérek mellett a legnagyobb a
madárpopuláció.

Ezt meg is nézték a levegőből, ahol látható volt a valóság, ők már akkor is
mondták, mint képviselő, hogy be kell , le kell zárni ezt a területet. Ha igy lett
volna, akkor most ilyen tragédia nem lenne.
Ismételten kéri a képviselő-testület támogatását, az emléktábla felállítására.
Beke Imre polgármester, át kell gondolni, meg kell beszélni. Van már egy
emléktábla a temetőben, szerinte ott jó lenne.
Kalmár Erzsébet képviselő, egyetért az emléktábla felállításával. Elő kell
készíteni, és fel kellene venni a kapcsolatot a Honvédelmi Minisztériummal és
egyeztetni a helykijelölésben, illetve a munka részvételében is.
Korcsmáros Sándor képviselő, ő is alá tudja támasztani , amit dr. Danka
József képviselő társa elmondott. Ő is mint polgármester kérvényezte
bombázó tér megszüntetését. Egyet is értettek vele a szakemberek.

Beke Imre polgármester, mivel több napirend és hozzászólás nem volt az ülés
8,20 órakor berekesztette.
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