JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016. október 07-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,
Czibere Lajos,
Kalmár Erzsébet,
Korcsmáros Sándor,
Ludmanné Papp Ilona,
Réz Szilárd képviselők
Vincze András jegyző,
Dr. Sós Csaba aljegyző,
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,
Kovács Lászlóné irodavezető,
Ludman Lajos TVG-Nonprofit Kf. ügyvezető,
Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,
Távolmaradását bejelentette:
Csendes Ferenc,
Dr.Danka József 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 Czibere Lajos és Korcsmáros
Sándor képviselőkre, melyet a testület 7 igen szavazattal elfogadott.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő
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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./A Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
2016. évi likviditási helyzetének megoldása
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.
Elmondta, hogy az előző testületi ülésen a pénzügyi bizottság javaslata volt,
hogy a valós tételek jelenjenek meg a költségvetésbe, mennyi az az összeg,
amit önkormányzatnak kell a Kft. részre átadni.
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, elmondta, hogy a költségvetési rendelet
módosítására az alábbiak miatt került sor.
A Kft. módosított üzleti tervében az Önkormányzat 8.984.000 Ft
többlettámogatást, és 20 MFt tagi kölcsön folyósítását fogadta el, ezen tételek
kiadási előirányzata került beépítésre
Továbbá a költségvetési rendelet elfogadása óta érkezett központi
támogatások , a közművelődési érdekeltségnövelő támogatással és a
szociális alapellátásban megállapított ágazati pótlék III. negyedévi
támogatással , valamint Szabó Csaba gyógykezeléséhez történő
önkormányzati támogatás került beépítésre.
A felhalmozási kiadásokon belül az önkormányzati eszközbeszerzési keretből
az intézmények részére kerültek meghatározásra előirányzatok, továbbá a
Vadvirág Óvodában a fűtési szezon előtt a gázkazánt kell kicserélni,
amelynek bekerülési értéke 2.800.000 Ft + ÁFA.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
önkormányzat 2016. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet
fogadják el.
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A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetés módosításáról
szól rendelet-tervezet 7 igen szavazattal elfogadta és azt rendeletté
nyilvánitotta a következők szerint:
16/2016. (X.07.) 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:

9.279.739 Ft-tal
9.279.739 Ft-tal nő,

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

2.156.405.603 Ft-ban
2.156.405.603 Ft-ban

Módosított költségvetési kiadási előirányzatát: 1.639.448.943 Ft-ban
Módosított költségvetési bevételi előirányzatát: 1.557.880.943 Ft-ban
A kiadások és bevételek különbségét:
ban
állapítja meg.

81.568.000 Ft-
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Kiemelt előirányzat Összeg Ft-ban
Önkormányzat
működési
támogatása
377 842 999
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
598 524 660
Bevételek összesen:
2 156 405 603
(3.)A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat:

Kiemelt
előirányzat
Személyi juttatások
Munkaadókat
terhelő járulékok és
szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli
juttatása

Összeg Ft-ban
445 067 047

124 850 440
460 247 573
11 148 500
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Egyéb működési
célú támogatások
államháztartáson
belülre
Egyéb működési
célú támogatások
államháztartáson
kívülre
Ebből: Szabó Csaba
gyógykezelésének
támogatása
Beruházási,
felújítási kiadások

172 719 745

139 516 500

150 000
248 723 236

Visszatérítendő
támogatások,
kölcsönök nyújtása
államháztartáson
kívülre
Egyéb felhalmozási
célú támogatások
államháztartáson
belülre
Egyéb felhalmozási
célú támogatások
államháztartáson
kívülre
Tartalékok
Finanszírozási
kiadások
Kiadások
összesen:

21 000 000

850 000

15 325 902

516 956 660

2 156 405 603

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

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző
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Tárgy. A Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
2016. évi likviditási helyzetének megoldása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvari Településfejlesztési
és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi likviditási helyzetének
megoldására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, elmondta, hogy a képviselő-testület
elfogadta a rendelet-módosítást , melyben már szerepel a Kft. támogatása.
Az önkormányzat tagi kölcsönt nyújt a Kft. részére, visszafizetési
kötelezettség
mellett.
Amennyiben a testület elfogadja az előterjesztést , úgy azonnal tudja az
önkormányzat folyósítani a támogatási összeget.
Sajnos a Kft. az idei év során a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
átalakítása folytán komoly likviditási nehézséggel néz szembe. A Nemzeti
Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelési Koordináló Zrt. a hatályos
jogszabályi előírásoknak még nem tett eleget, azaz nem kötött a helyi
közszolgáltató Kft.-vel szerződést, ami alapján az elvégzett közszolgáltatási
feladat ellátásért ún. szolgáltatási díjra lenne jogosult a Kft. Emiatt a Kft.
fizetésképtelen lett, igy az önkormányzat 20 millió Ft tagi kölcsönnel segíti a
Kft-t a közszolgáltatási feladat folyamatos és biztonságos ellátásának
érdekében.
Ludmanné Papp Ilona képviselő, megkérdezte, hogy mi a biztosíték arra,
hogy Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelési Koordináló Zrt.
rendezi a számlát a Kft-vel szemben?
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, a törvényben meghatározottak szerint ,
illetve jogszabályi háttér alapján, mely április 01-től él fizetni kell. Abban
egyértelműen meg van határozva, hogy milyenek a szerződés feltételei. A
számlázási feladatok ellátására sincs még szerződés, nem tudjuk mikor lesz.
Ludman Lajos TVG. Nonprofit Kft. ügyvezetője, elmondta, hogy egy kis
pontosításra van szükség az előterjesztéssel kapcsolatban.
Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelési Koordináló Zrt-vel a
számlázásra vonatkozó szerződést megkötöttük, igy a lakosság és a közület
felé is tudunk számlát küldeni. Bevétel a szolgáltatási díjból lenne, de még
nem látni, hogy mikor folyik be, és ezért bevételkiesés van. A 20 millió ft
támogatási összeg a bevételkiesés pótlására jó, de nem old meg mindent.

Fedezet oldalról hiányos a szolgáltatás, a kölcsönt pedig vissza kell adni. Ez
egy átmeneti helyzet, még keresik a megoldást.
- 83 Czibere Lajos képviselő, április óta nincs szerződés. A 20
meddig oldja meg a fizetési problémát ?

millió forint

Ludman Lajos TVG Nonprofit Kft. ügyvezetője, amíg a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelési Koordináló Zrt –től a szolgáltatási
díjból keletkezett többletet nem kapja meg a Kft., addig a bevételkiesést
másból kell finanszírozni.
Kalmár Erzsébet képviselő, az előterjesztés tartalmazza, hogy a Kft-nek
nyújtandó
kölcsön,
az intézményeknél keletkezett dologi kiadási
megtakarításból lesz fedezve. Ez azért van így, mert a tartalékkeret kimerült?
Úgy tudja, hogy a központi szervezet ígérte, minden egyes veszteséget leáll, és
ha ez igy van, akkor ezen az átmeneti időszakon nem kell aggódni, mert
biztos megkapja a TVG Kft. a szolgáltatás ellátásáért járó díjat.
Ludman Lajos TVG Nonprofit Kft. ügyvezetője, a jogszabályban minden le
van írva, azt kell betartani. Bízik abban, hogy megkapják a pénzüket.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot az alábbi határozattal fogadják
el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint minősített többségi
befolyással rendelkező tag a 2016. évi zavartalan működés és a lejárt szállítói
tartozások kifizetéséhez 20.000.000 Ft tagi kölcsönt nyújt a Nádudvari
Nonprofit Kft. számára a határozat melléklete szerinti kölcsönszerződés
alapján.
A kölcsön visszafizetésének határideje: a Nemzeti Hulladékgazdálkodási és
Vagyonkezelési Koordináló Zrt. és a Nádudvari Nonprofit Kft. között
megkötendő szerződés alapján a Kft. részére történő szolgáltatási díj
átutalását követő nap, de legkésőbb 2016. december 31.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy a Nádudvari
Nonprofit Kft. ügyvezetőjével a határozat melléklete szerinti tartalmú tagi
kölcsön szerződést írja alá.
Utasítja a Képviselő-testület a Közgazdasági és Pénzügyi Iroda irodavezetőjét,
hogy a szerződés aláírását követően a kölcsön folyósításáról gondoskodjon.
Határidő:

Értelemszerűen, de legkésőbb 2016. december 31.

Felelős:

Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi irodavezető
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Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2016. (X.07.)
Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint minősített többségi
befolyással rendelkező tag a 2016. évi zavartalan működés és a lejárt szállítói
tartozások kifizetéséhez 20.000.000 Ft tagi kölcsönt nyújt a Nádudvari
Nonprofit Kft. számára a határozat melléklete szerinti kölcsönszerződés
alapján.
A kölcsön visszafizetésének határideje: a Nemzeti Hulladékgazdálkodási és
Vagyonkezelési Koordináló Zrt. és a Nádudvari Nonprofit Kft. között
megkötendő szerződés alapján a Kft. részére történő szolgáltatási díj
átutalását követő nap, de legkésőbb 2016. december 31.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy a Nádudvari
Nonprofit Kft. ügyvezetőjével a határozat melléklete szerinti tartalmú tagi
kölcsön szerződést írja alá.
Utasítja a Képviselő-testület a Közgazdasági és Pénzügyi Iroda irodavezetőjét,
hogy a szerződés aláírását követően a kölcsön folyósításáról gondoskodjon.
Határidő: Értelemszerűen, de legkésőbb 2016. december 31.
Felelős:
Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi irodavezető

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

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

Czibere Lajos
Korcsmáros Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítők

NÁDUDVAR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. október 07 -ei ülésének
jegyzőkönyve

Tartalmazza:
-

16/2016.(X.07.) önkormányzati számú rendeletet, az önkormány
zat 2016. évi költségvetésének módosításáról,

-

88/2016. (X.07.) önkormányzati számú határozatot, a TVG-Non
profit Kft. likviditási helyzetének megoldásáról,

