JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016. augusztus 24-én de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri
Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
rendkívüli ülése alkalmából.
Jelen vannak:
Beke Imre polgármester
Czibere Lajos,
Csendes Ferenc,
Dr.Danka József,
Korcsmáros Sándor,
Ludmanné Papp Ilona,
Réz Szilárd képviselők
Vincze András jegyző,
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,
Szatmári Szabolcs ügyintéző,
Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,
Távolmaradását bejelentette:
Boros Lajosné.
Kalmár Erzsébet 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.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő

Beke Imre polgármester, ezt követően előterjesztést tett a meghívóban közölt
napirendi pontokra, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott
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./ Vis Maior- ra benyújtott pályázathoz csatolandó nyilatkozat Nádudvar
Város Önkormányzat Képviselő-testületétől
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 a Nádudvar Város Önkormányzat
2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletének
módosítására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Az előterjesztés a képviselő-testület által meghozott , költségvetést érintő
döntéseket részletesen tartalmazza. A meghozott döntéseknek , és a
jogszabályban előírtaknak megfelelően került módosításra a 2016. évi
költségvetés.
Csendes Ferenc képviselő, az előterjesztésben szerepel , mint
kulturálistámogatás, 150.000,-ft összeg erejéig a Roma Nemzetiségi
Önkormányzatának . Az oktatási bizottság ezt nem tárgyalta.
Beke Imre polgármester, A Nádudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat
által augusztus 27-én tartandó Nemzetközi Roma Kulturális, Hagyományőrző
Fesztivál megrendezéséhez kértek támogatást 250.000,-ft –ot. A mi
költségvetésünk csak 150.000,-ft-al tud hozzájárulni a fesztivál
megrendezéséhez. Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy támogassák.
Csendes Ferenc képviselő, megkérdezte, hogy a struccfarm kialakítása
hogy áll?
Beke Imre polgármester, rövid időn belül elkészül, a villanyszerelés még
nincs kész. Előnevelt struccokat fognak hozni, 50 db-ot.
Czibere Lajos képviselő, milyen mélységben egyenlíti ki a pályázati pénz a
költséget, van –e költséghatékonysági számítás?

Szatmári Szabolcs ügyintéző, az önkormányzat pályázatot nyújtott be a
Start mezőgazdasági program keretében állattartó telep – strucc farm megvalósítására. Ez a programban 100 %-os támogatottságú, és támogatja a
struccok neveléséhez szükséges takarmányokat, ez az önkormányzatnak nem
kerül pénzbe.
Jakabné Beke Gyöngyi
irodavezető, nem végeztek költséghatékonysági
számítást, de ha keletkezik plusz bevétel, azt vissza kell forgatnia az
önkormányzatnak.
Dr. Danka József képviselő, mit jelent az előterjesztésben, hogy a szennyvíz
projektekből kimaradt lakások hálózati csatlakozására pótkeret? Ő ugy tudta,
hogy az Ady téri ingatlanok rá vannak kötve.
Beke Imre polgármester, a szennyvíz I-II ütemében kimaradt egy pár ház, és
most erre ad póttámogatást az önkormányzat, igy az Ady téri 4 ingatlan is
bekerülhet a csatornahálózatba. Ők most kérték a csatlakozást. A lakossági
hozzájárulás 125 eft/ingatlan+önkormányzati támogatás.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítását fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma:7 fő
A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének
módosítását 7 igen szavazattal elfogadta és azt rendeletté nyilvánitotta az
alábbiak szerint:
15/2016. (VII.25.) 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:
csökken,

5.720.952 Ft-tal
5.720.952 Ft-tal

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

2.147.125.864 Ft-ban
2.147.125.864 Ft-ban

Módosított költségvetési kiadási előirányzatát:
Módosított költségvetési bevételi előirányzatát:
A kiadások és bevételek különbségét:
állapítja meg.

1.637.419.746 Ft-ban
1.555.851.746 Ft-ban
81.568.000 Ft-ban

(2.)A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat:
Kiemelt előirányzat
Összeg Ft-ban
Önkormányzat működési
támogatása
375 813 802
Működési célú
támogatások
államháztartáson
belülről
137 426 386
Felhalmozási célú
támogatások
államháztartáson
belülről
37 517 138
Közhatalmi bevételek
550 000 000
Működési bevételek
301 884 420
Felhalmozási bevételek
15 000 000
Működési célú átvett
pénzeszköz
9 400 000
Felhalmozási célú átvett
pénzeszköz
128 810 000
Finanszírozási bevétel
591 274 118

Bevételek összesen:

2 147 125 864

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

Kiemelt előirányzat
Személyi juttatások

Összeg Ft-ban
444 952 447

Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások

124 819 498
460 247 573

Ellátottak pénzbeli
juttatása

12 000 000

Egyéb működési célú
támogatások
államháztartáson belülre

171 408 090

Egyéb működési célú
támogatások
államháztartáson kívülre
Ebből: Nemzetközi Roma
Kulturális
Hagyományörző
Fesztivál támogatása

130 382 500

150 000

Beruházási, felújítási
kiadások

249 001 236

Visszatérítendő
támogatások, kölcsönök
nyújtása
államháztartáson kívülre

1 000 000

Egyéb felhalmozási célú
támogatások
államháztartáson kívülre
Tartalékok
Finanszírozási kiadások

15 325 902
28 282 500
509 706 118

Kiadások összesen:

2 147 125 864

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: Vis Maior- ra benyújtott pályázathoz csatolandó nyilatkozat Nádudvar
Város Önkormányzat Képviselő-testületétől
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Vis Maior- ra benyújtott
pályázathoz csatolandó nyilatkozat Nádudvar Város Önkormányzat
Képviselő-testületétől, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Szatmári Szabolcs ügyintéző, elmondta, hogy az Önkormányzat a 2016.
június 27- én hajnalban lehullott, nagy mennyiségű csapadék okozta
önkormányzati tulajdonú épületekben keletkezett károk megtérítésére Vis
Maior támogatási igény nyújtott be.
Károsodást szenvedett a Művelődési Ház alagsora, a tekepálya, a Szakiskola
oktatóterme. Ezek az épületek rendelkeznek biztosítással, de mivel van
lehetőséget a vis-maior támogatás benyújtására, igy ezt is ki kell használni,
mivel nagyobb összegű támogatást kaphatunk, mint amit a biztosító ad.
Beke Imre polgármester, bízik
abban, hogy a vis- maior támogatást
megkapjuk, annál is inkább, mivel a művelődési ház szigetelését is meg kell
csinálni.
Csendes Ferenc képviselő, a biztosító nekik nagyobb összeget fizetett .
Utána kell járni, nem kell belenyugodni a 80 eft-ba, hiszen sokkal több a kár.
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,
lehet erről most beszélni.

nincs még elbírálva az ügy, igy nem

Czibere Lajos képviselő, mi lesz a vis-maior támogatással, ha a biztosító is
fizet?
Szatmári Szabolcs ügyintéző, vissza kell utalni a támogatás arányos
részét.
Csendes Ferenc képviselő, kárlezáró egyezségnek kell lenni, igy akkor tudjuk
meg, hogy mennyit fizet a biztosító. Azt vagy elfogadja, vagy nem az
önkormányzat.
Beke Imre polgármester, nem lezárt ügy még ez, 40 nap a határidő.

Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, több leázás volt. A biztosító 85 eft –ot
fizetett ezek kisebb volumenű leázások karbantartására, mint festés, javítás.
Négy db. épület van még , ahol nagyobb kár keletkezett , igy a Jókai utcai
Sportcentrum , a Kövy Sándor Általános Iskola, Művelődési Ház, a
gyógyfürdő.
Még nincs elbírálva a kártérítés. Volt helyszíni szemle, de nincs még lezárva
az ügy.
A Biztosító majd egyösszegben fogja utalni a kártérítést, de pontosan
számadatokat majd csak azt követően tudunk mondani. Ha lesz kártérítés az
kiváltja a vis-maiort, és azt vissza kell fizetni.
Czibere Lajos képviselő, olyan biztosítást kell kötni, hogy ezeket a
káreseményeket teljes összegben fedezze.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben foglaltakat az alábbi határozati javaslattal fogadják el:
A Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2016. június 27.- én
kialakult időjárási helyzet során felmerült károk helyreállításának költségére
Vis Maior támogatási kérelmet nyújtott be a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet „a
vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól” szóló
rendeletben előírtak szerint.
A káresemény megnevezése: 2016. június 27.- i csapadék okozta helyreállítás
költségei Nádudvar Város Önkormányzata tulajdonában lévő épületekben.
Az igényelt védekezési költség: 4.756.023,- Ft.
A káresemény forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
Megnevezés
Saját forrás (önerő)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Egyéb támogatás
Vis maior igény

2016. év

%

548.457 Ft
85.400 Ft
0 Ft
0 Ft
4.756.023 Ft

10
2
0
0
88

Források összesen

5.359.880 Ft

100

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestülete nyilatkozik továbbá az
alábbiakban:



A károsodott épületekre az AEGON Magyarország Zrt.- nél kötött 68377,
és 66184 kötvényszámú biztosítással rendelkezik,



más, a tulajdonában lévő épületben ezeket a feladatokat nem tudja el
látni,



a károsodott épületek kötelező önkormányzati feladatok ellátást szolgál
ják: művelődési (Ady Endre ÁMK.), oktatási (Kövy Sándor Általános
és Alapfokú Művészeti Iskola Fő, Boldizsár és Tolbuchin épülete), egész
ségügyi (Gyógyfürdő) és sport (Jókai utcai Sportcentrum),



vállalja, hogy a meglévő, vagy a mindenkori értékkövető biztosítás fenn
tartását,



vállalja a károsodott ingatlanok költséghatékony, valamint a megvaló
síthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását,



saját erejéből egészben a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja
megoldani.

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, a helyreállítási költségek
megigénylésére szükséges pályázat kötelező tartalmi elemekkel történő
benyújtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
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 Önkormányzat Képviselő-testületének 74/2016.(VIII.
24.) Önkormányzati számu határozata:

A Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2016. június 27.- én
kialakult időjárási helyzet során felmerült károk helyreállításának költségére
Vis Maior támogatási kérelmet nyújtott be a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet „a
vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól” szóló
rendeletben előírtak szerint.

A káresemény megnevezése: 2016. június 27.- i csapadék okozta helyreállítás
költségei Nádudvar Város Önkormányzata tulajdonában lévő épületekben.
Az igényelt védekezési költség: 4.756.023,- Ft.
A káresemény forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
Megnevezés
Saját forrás (önerő)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Egyéb támogatás
Vis maior igény
Források összesen

2016. év

%

548.457 Ft
85.400 Ft
0 Ft
0 Ft
4.756.023 Ft
5.359.880 Ft

10
2
0
0
88
100

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestülete nyilatkozik továbbá az
alábbiakban:


A károsodott épületekre az AEGON Magyarország Zrt.- nél kötött 68377,
és 66184 kötvényszámú biztosítással rendelkezik,



más, a tulajdonában lévő épületben ezeket a feladatokat nem tudja el
látni,



a károsodott épületek kötelező önkormányzati feladatok ellátást szolgál
ják: művelődési (Ady Endre ÁMK.), oktatási (Kövy Sándor Általános
és Alapfokú Művészeti Iskola Fő, Boldizsár és Tolbuchin épülete), egész
ségügyi (Gyógyfürdő) és sport (Jókai utcai Sportcentrum),



vállalja, hogy a meglévő, vagy a mindenkori értékkövető biztosítás fenn
tartását,



vállalja a károsodott ingatlanok költséghatékony, valamint a megvaló
síthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását,



saját erejéből egészben a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja
megoldani.

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, a helyreállítási költségek
megigénylésére szükséges pályázat kötelező tartalmi elemekkel történő
benyújtására.

Határidő: azonnal
Felelős:
Beke Imre polgármester

Beke Imre polgármester, mivel több napirend és hozzászólás nem volt az
ülést 8,00 órakor berekesztette.

Kmft.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

dr. Danka József
Korcsmáros Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítők

NÁDUDVAR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. augusztus 24-ei ülésének
jegyzőkönyve

Tartalmazza:
-

15/2016.(VIII.25.) önkormányzati számú rendeletet, az önkor
mányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról,

-

74/2016. (VIII.24.) önkormányzati számú határozatot, vis-maior
pályázat benyújtásáról

