JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016. október 19-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,
Dr. Danka József,
Kalmár Erzsébet,
Korcsmáros Sándor,
Ludmanné Papp Ilona,
Réz Szilárd képviselők
Vincze András jegyző,
Dr. Sós Csaba aljegyző,
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,
Kovács Lászlóné irodavezető,
Dr. Buzdogány Timea
Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,
Távolmaradását bejelentette:
Boros Lajosné,
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.
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./ Előszerződés kötése Nádudvar Város Önkormányzata és Dr. Buzdogány
Tímea között a nádudvari 090090273 ÁNTSZ nyilvántartási számú felnőtt
háziorvosi körzet orvosi feladatainak ellátására
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
2./ Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat létszámának bővítéséről
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: 1./ Előszerződés kötése Nádudvar Város Önkormányzata és Dr.
Buzdogány Tímea között a nádudvari 090090273 ÁNTSZ nyilvántartási
számú felnőtt háziorvosi körzet orvosi feladatainak ellátására
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város
Önkormányzata és Dr. Buzdogány Tímea között a nádudvari 090090273
ÁNTSZ nyilvántartási számú felnőtt háziorvosi körzet orvosi feladatainak
ellátására vonatkozó előszerződésre, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Elmondta, hogy már több ízben is tárgyalta a képviselő-testület a feladatellátásra vonatkozó előterjesztést, mert a doktornő nem csatolt be minden
okmányt, ami a törvényben le van írva.
Dr.Sós Csaba aljegyző, ha a képviselő-testület az előterjesztést elfogadja,
melyben dr. Nagy Benedek háziorvos és dr. Buzdogány Timea között létrejövő
praxisjog adás-vételéről van szó, és egyetért vele, akkor van lehetőség a
feladat-ellátási előszerződés megkötésére a felek között.
A feladat ellátás személyes kötelezettje Dr. Nagy Benedek Miklós volt, akinek
nyugdijaba vonulása miatt a feladat-ellátási szerződése 2016. december 1.
napjával megszűnik.
Mivel az Önkormányzatnak az az érdeke, hogy a körzetben az egészségügyi
alapellátás ellátása folyamatosan biztosított legyen, igy az előterjesztésben
foglaltakat javasolja elfogadni. Ha minden megfelel a törvényi előírásoknak,
akkor a doktornő december 01-el átveheti a feladat-ellátást, dolgozhat.
Kalmár Erzsébet , képviselő, nem érti, hogy miért van ennyi testületi ülés,
mert az előterjesztés ugyanaz. Valami nincs rendbe a doktornő körül, vagy
miért?
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számot beírni, valamint a NAGISZ Zrt-vel kötött rendelő használatára
vonatkozó szerződést is bele kell venni.
December 01-el nem tud kezdeni a doktornő, mert egy hónappal előtte kell
beadni az OEP-hez a finanszírozáshoz szükséges szerződést. Tehát december
hónapban nem lesz finanszírozott. Erről értesíteni kell a doktornőt.
Beke Imre polgármester,
elmondta, hogy az aljegyző úr napi szinten
tárgyal a doktornővel a hiánypótlások ügyében. Ugy gondolja , hogy most
már rendben lesz.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az előterjesztésben foglalt
határozati javaslatot az alábbiak szerint fogadják el:
1. A Képviselő-testület a Dr. Buzdogány Tímeával kötendő előszerződést a
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előszerződés aláírására.
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Dr. Buzdogány Tíme
ával kötendő feladat-ellátási szerződést jóváhagyásra terjessze elő a
Képviselő-testület 2016. november 24-i ülésére.
Határidő:
Felelős:

2016. október 21.
Beke Imre polgármester
Melléklet a

/2016. (

) Ök. sz. határozathoz

ELŐSZERZŐDÉS
Egészségügyi alapellátási (háziorvosi) feladatok ellátására
amely létrejött egyrészről Nádudvar Város Önkormányzata (4181 Nádud
var, Fő út 119.) képviseli: Beke Imre polgármester, (a továbbiakban: Megbízó)
másrészről Dr. Buzdogány Tímea háziorvos, egyéni vállalkozó (szül.:
Debrecen, 1970. március 22.; an.: Szabó Zsuzsanna; állandó lakcíme: 4025
Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky u. 3-5. I/9.; tartózkodási helye: 4002 Debrecen,
Hattyú u. 2/B,; Egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: 37976102; Adószá
ma: 72427367129; Vállalkozói számlaszáma:11738008-21334148) (a továb
biakban: Megbízott) (továbbiakban együtt: Szerződő felek) között alulírott na
pon és helyen az alábbi feltételekkel:
1.

Szerződő felek megállapítják, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló
2000. évi II. törvény 2/A. § (1) bekezdése értelmében Dr. Nagy Benedek
Miklós, a nádudvari 090090273 OEP ágazati azonosítójú felnőtt háziorvo
si körzet (továbbiakban: háziorvosi körzet) praxisjog elidegenítésére vo
natkozó szándékát a praxisjogot megszerezni kívánó háziorvos személyé
nek megjelölésével Megbízó részére bejelentette.
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Megbízó az 1. pontban foglaltakra tekintettel a Dr. Nagy Benedek Miklós
sal kötött feladat-ellátási szerződést 2016. december 1. napjával meg
szünteti.

3.

Szerződő felek az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény
2/A. § (2) a) pontja alapján jelen előszerződésben kötelezettséget vállal
nak arra, hogy 2016. november 30-ig a háziorvosi körzet ellátására vo
natkozóan feladat-ellátási szerződést kötnek, amelyben:
a)
b)

c)
d)

e)
f)

Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy a működtetési (praxis) jog bir
tokában biztosítsa a háziorvosi egészségügyi alapellátási feladatok
ellátását Nádudvar Város a háziorvosi körzetre vonatkozólag.
Megbízott vállalja, hogy ellátja a háziorvosi körzetben az egészség
ügyi alapellátási feladatokat. A feladatellátást személyesen Dr. Buz
dogány Tímea háziorvos fogja végezni, akinek, akárcsak az alkalma
zott szakszemélyzetnek meg kell felelnie a háziorvosi házi gyermek
orvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM ren
delet szakképesítési előírásainak.
Szerződő felek a feladat-ellátás helyét meghatározzák, amely a Nád
udvar, Ady tér 7. szám alatti rendelő.
Megbízott vállalja, hogy a feladat-ellátási szerződés megkötésének
időpontjára-előreláthatólag 2016. november 30-ig – felelősségbiztosí
tási szerződést köt és a biztosítási kötvényt bemutatja a Megbízó
nak.
Megbízott vállalja, hogy a háziorvosi tevékenység minőségbiztosítá
sáról szóló tanúsítványt 2016. november 30-ig bemutatja a Megbízó
nak.
Amennyiben a Megbízott a d) és e) pontokban írt kötelezettségének
nem tesz eleget az szerződésszegésnek minősül.

4.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a feladat-ellátási szerződést
2016. december 1-jei hatállyal 10 évre - 2026. december 1-ig - kötik meg.

5.

Megbízott nyilatkozik, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000.
évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4.
§-ában foglaltaknak megfelel, és vállalja, hogy jelen előszerződés aláírá
sát követően a praxisengedély iránti kérelmet a Hajdú-Bihar Megyei Kor
mányhivatal Népegészségügyi Osztályának benyújtja.

6.

Megbízott továbbá vállalja, hogy a praxisengedély birtokában, a fel
adat-ellátási szerződés megkötésével egyidejűleg kezdeményezi a HajdúBihar Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatá
si Szervénél a finanszírozási szerződés megkötését.
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Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvény
könyv, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és an
nak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, valamint a
vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései az irányadók.

8.

A Megbízó eláll a szerződéskötéstől abban az esetben, ha a Megbízott leg
később a szerződéskötés időpontjáig nem tudja igazolni azt, hogy a vo
natkozó jogszabályi feltételeknek megfelel s alkalmas a szerződés megkö
tésére.

9.

Az előszerződést Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a .../2016. ( ) Ök. számú határozatával hagyta jóvá.

Az előszerződést a felek - átolvasást és értelmezést követően - mint akaratuk
kal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Az előszerződés 4 eredeti egymással mindenben megegyező – példányban készült, amelyből Megbízót
és Megbízottat 2-2 példány illeti meg.
Nádudvar, 2016.október
________________________
Beke Imre
polgármester

_____________________________
Dr. Buzdogány Tímea
háziorvos

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 89/2016. (X.19.)
Önkormányzati számú határozata:
1.
A Képviselő-testület a Dr. Buzdogány Tímeával kötendő előszerződést a
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előszerződés aláírására.
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Dr. Buzdogány Tíme
ával kötendő feladat-ellátási szerződést jóváhagyásra terjessze elő a
Képviselő-testület 2016. november 24-i ülésére.
Határidő:
Felelős:

2016. október 21.
Beke Imre polgármester
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89/2016. (X.19.) Ök. sz. határozathoz

ELŐSZERZŐDÉS
Egészségügyi alapellátási (háziorvosi) feladatok ellátására
amely létrejött egyrészről Nádudvar Város Önkormányzata (4181 Nádud
var, Fő út 119.) képviseli: Beke Imre polgármester, (a továbbiakban: Megbízó)
másrészről Dr. Buzdogány Tímea háziorvos, egyéni vállalkozó (szül.:
Debrecen, 1970. március 22.; an.: Szabó Zsuzsanna; állandó lakcíme: 4025
Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky u. 3-5. I/9.; tartózkodási helye: 4002 Debrecen,
Hattyú u. 2/B,; Egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: 37976102; Adószá
ma: 72427367129; Vállalkozói számlaszáma:11738008-21334148) (a továb
biakban: Megbízott) (továbbiakban együtt: Szerződő felek) között alulírott na
pon és helyen az alábbi feltételekkel:
1.

Szerződő felek megállapítják, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló
2000. évi II. törvény 2/A. § (1) bekezdése értelmében Dr. Nagy Benedek
Miklós, a nádudvari 090090273 OEP ágazati azonosítójú felnőtt háziorvo
si körzet (továbbiakban: háziorvosi körzet) praxisjog elidegenítésére vo
natkozó szándékát a praxisjogot megszerezni kívánó háziorvos személyé
nek megjelölésével Megbízó részére bejelentette.

2.

Megbízó az 1. pontban foglaltakra tekintettel a Dr. Nagy Benedek Miklós
sal kötött feladat-ellátási szerződést 2016. december 1. napjával meg
szünteti.

3.

Szerződő felek az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény
2/A. § (2) a) pontja alapján jelen előszerződésben kötelezettséget vállal
nak arra, hogy 2016. november 30-ig a háziorvosi körzet ellátására vo
natkozóan feladat-ellátási szerződést kötnek, amelyben:
a)
b)

c)

Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy a működtetési (praxis) jog bir
tokában biztosítsa a háziorvosi egészségügyi alapellátási feladatok
ellátását Nádudvar Város a háziorvosi körzetre vonatkozólag.
Megbízott vállalja, hogy ellátja a háziorvosi körzetben az egészség
ügyi alapellátási feladatokat. A feladatellátást személyesen Dr. Buz
dogány Tímea háziorvos fogja végezni, akinek, akárcsak az alkalma
zott szakszemélyzetnek meg kell felelnie a háziorvosi házi gyermek
orvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM ren
delet szakképesítési előírásainak.
Szerződő felek a feladat-ellátás helyét meghatározzák, amely a Nád
udvar, Ady tér 7. szám alatti rendelő.
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d)

e)
f)

Megbízott vállalja, hogy a feladat-ellátási szerződés megkötésének
időpontjára-előreláthatólag 2016. november 30-ig – felelősségbiztosí
tási szerződést köt és a biztosítási kötvényt bemutatja a Megbízó
nak.
Megbízott vállalja, hogy a háziorvosi tevékenység minőségbiztosítá
sáról szóló tanúsítványt 2016. november 30-ig bemutatja a Megbízó
nak.
Amennyiben a Megbízott a d) és e) pontokban írt kötelezettségének
nem tesz eleget az szerződésszegésnek minősül.

4.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a feladat-ellátási szerződést
2016. december 1-jei hatállyal 10 évre - 2026. december 1-ig - kötik meg.
5. Megbízott nyilatkozik, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000.
évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. §-á
ban foglaltaknak megfelel, és vállalja, hogy jelen előszerződés aláírását köve
tően a praxisengedély iránti kérelmet a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Osztályának benyújtja.
6.

Megbízott továbbá vállalja, hogy a praxisengedély birtokában, a fel
adat-ellátási szerződés megkötésével egyidejűleg kezdeményezi a HajdúBihar Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatá
si Szervénél a finanszírozási szerződés megkötését.

7.

Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvény
könyv, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és an
nak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, valamint a
vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései az irányadók.
A Megbízó eláll a szerződéskötéstől abban az esetben, ha a Megbízott leg
később a szerződéskötés időpontjáig nem tudja igazolni azt, hogy a vo
natkozó jogszabályi feltételeknek megfelel s alkalmas a szerződés megkö
tésére.
Az előszerződést Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
89/2016. (X.19.) Ök. számú határozatával hagyta jóvá.

8.

9.

Az előszerződést a felek - átolvasást és értelmezést követően - mint akaratuk
kal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Az előszerződés 4 eredeti egymással mindenben megegyező – példányban készült, amelyből Megbízót
és Megbízottat 2-2 példány illeti meg.
Nádudvar, 2016.október
________________________
Beke Imre
polgármester

__________________________
dr. Buzdogány Tímea
háziorvos
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12./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzat létszámának bővítéséről
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város Önkormányzat
létszámának bővítéséről, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Elmondta, hogy a mezőgazdasági munkaprogram keretében strucc farmot
létesített az önkormányzat, a struccok nevelésével foglalkozunk. Ez egy uj
ágazat. Ahhoz , hogy a program jól működjön, szükséges egy dolgozó
beállítása. Ez a dolgozó Lovas Imre, aki már régóta közmunkásként
foglalkozatott. Megbízható, odafigyel a munkájára, össze tudja tartani a
gondozókat. Felelősségteljes munkát végzett eddig is, igy kérte a képviselőtestület tagjait, hogy támogassák állandó dolgozóként történő felvételét.
Czibere Lajos képviselő, korábban közmunkásként volt foglalkoztatva ez a
dolgozó, most viszont önkormányzati dolgozó lesz. Igaz, hogy az
önkormányzatra jellemző a mértékletesség, de most plusz létszámot kér.
Miért nem tudja megoldani a hivatali saját dolgozóival, az ott felszabaduló
munkaerővel.
Beke Imre polgármester, aki elmegy nyugdíjba, azok helyett nem vesznek fel
másik uj dolgozót, hanem saját körben szétosztják a munkát. Jelenleg nincs
felszabaduló ember, egyébként elv az, hogy megfelelő ember, megfelelő helyre.
Időközben megérkezett dr. Buzdogány Tímea
Kalmár Erzsébet képviselő, egyetért azzal, hogy a megfelelő embert,
megfelelő helyen kell alkalmazni. A határozati javaslatból hiányolta, hogy
nincs megadva a dolgozó bére. Ezzel együtt lenne kerek a határozati javaslat.
Kovács Lászlóné irodavezető, 111 eft + járulékairól van szó, ennyi lesz a
bére.
Ludmanné Papp Ilona képviselő, ez az ember alkalmas erre a pozícióra,
több hasznot is hozhat. Valóban a mértékletesség az adott az
önkormányzatnak, ebben az esetben is ez van. Nagy érték a farm ,
felelősségteljesen kell dolgozni, főleg a közmunkásokat irányítani. Ezzel az
emberrel az önkormányzat megvalósította a takarékoskodást, ide ez az ember
kell.
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Dr. Danka József képviselő, egyetért azzal, hogy erre a munkára ez az
ember kell, de szakmailag aggályosnak tartja a határozati javaslatot. Az 1 fő
munkatörvénykönyv hatály alá tartozó munkavállaló, másképp fogalmazna,
miért nem köztisztviselő?
Korcsmáros Sándor képviselő, elhagyta az üléstermet, igy a jelenlévő
képviselők száma: 6 fő
Réz Szilárd alpolgármester, állattenyésztési feladatnál teljes emberre van
szükség, ott kell a folytonosság, kell egy vezető, aki ért hozzá és irányit.
Egyetért azzal, hogy az önkormányzat létszámát egy fővel megemeljék.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben foglalat határozati javaslatot az alábbiak szerint fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (…..)
Ök.sz. határozata:
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat
létszámát 2016. november 1. napjától 1 fő munka törvénykönyv hatálya alá
tartozó létszámmal megemeli.
Felkéri a testület a Polgármestert, hogy az önkormányzat 2016. évi
költségvetési rendeletében a személyi előirányzat növelését a 2016. évi
többletbevétel figyelembe vételével dolgozza ki.
Határidő: 2016. november 1.
Felelős:
Beke Imre polgármester
Kovács Lászlóné Munkaügyi, Hatósági és Igazgatási
Irodavezető
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi
Irodavezető
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 90/2014. (X.19.)
Önkormányzati számu határozata:

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat
létszámát 2016. november 1. napjától 1 fő munka törvénykönyv hatálya alá
tartozó létszámmal megemeli.
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Felkéri a testület a Polgármestert, hogy az önkormányzat 2016. évi
költségvetési rendeletében a személyi előirányzat növelését a 2016. évi
többletbevétel figyelembe vételével dolgozza ki.
Határidő: 2016. november 1.
Felelős:

Beke Imre polgármester
Kovács Lászlóné Munkaügyi, Hatósági és Igazgatási
Irodavezető
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi
Irodavezető

Egyebek:
1./
Beke Imre polgármester, az időközben megérkezet dr. Buzdogány Timea
orvostól megkérdezte, hogy áll a szerződés, az engedélyeztetés?
Korcsmáros Sándor képviselő megérkezett a tárgyalóterembe, igy a jelenlévő
képviselők száma: 7 fő
Dr.Buzdogány Timea orvos, folyamatban van a praxisengedély az ANTSZnél a , ígéret szerint a jövő héten meg lesz. Azt követően kaphatja meg a
végleges szerződést, és november 05-ig be tudja adni az OEP-hez, mert
december 01-től praktizálni kíván. Lehet, hogy nem lesz meg a decemberi
finanszírozása, ha nem tudja időben benyújtani a papírokat. Bízik benne,
hogy azért mégis fog sikerülni, és december 01-már fog kezdeni. A helyiségre
is folyamatban van bérleti szerződés megkötése a NAGISZ-al.
2./
Ludmanné Papp Ilona képviselő, tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy
tegnap megállította Jakab Attila a határkővel kapcsolatosan beadott kérelme
miatt. Milyen stádiumban van az ügye? Elmondta, hogy a Déri Múzeumban
nem található meg.
Beke Imre polgármester, az említett határkő Mária Terézia korabeli. Amikor
a KITE építkezett, akkor ez a kő bekerült a hivatal udvarára. A Hivatal
bővítésével szintén elkerült, de nem tudjuk hol van.
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Kalmár Erzsébet képviselő, látta –e valaki ezt a határkövet?
Beke Imre polgármester, a beadvány után felkértük a TVG-Nonprofit Kft-t,
hogy készítsen egy kőmásolatra vonatkozó árajánlott, tehát folyamatban van
az ügy.
Dr. Sós Csaba aljegyző, határkő története elég érdekes, mert nem adták meg
hogy néz ki , ennek ellenére a Kft fel lett kérve a másolat árajánlatára. Ezzel
szemben Jakab Attila már szobrászt is keresett, neki más elképzelése van, sőt
még látványtervet is küldött e-mailen minden képviselőnek, és
irodavezetőknek, tehát egyedül végzi a dolgát.
Ludmanné Papp Ilona képviselő, ugy gondolja, hogy nem lehet mindent
kitenni, kiállítani az utcára, erre van törvény, azt be kell tartani.
3./
Másik felvetése, kérdése, hogy a városi kitüntetésekről szóló rendeletet
módosítsák –e, nézzék –e át, ha van jobb ötlet? Egyszer már próbálkoztak
átdolgozni, de nem sikerült. Szerinte ez a mostani egy jó rendelet- ő nem
változtatna rajta.
Réz Szilárd alpolgármester, az a véleménye, hogy csak akkor módosítsák a
jelenlegi kitüntetésekről szóló rendeletet, ha van ettől jobb irányvonal.
Beke Imre polgármester, úgy gondolja, hogy az ügyrendi és az oktatási
bizottság nézze át, és ha van jobb irány, akkor lehet módosítani.
4./
Ludmanné Papp Ilona képviselő, turisztikai koncepció hogyan áll? A
bizottság fel lett kérve , hogy dolgozza át, elemezzék ki. Van –e erre szükség?
Beke Imre polgármester, a bizottság ígéretet tett, hogy átdolgozza, kielemzi.
Szükség van a turisztikai koncepcióra, főleg a pályázatoknál.
5./
Ludmanné Papp Ilona képviselő, a nemzeti értékekről és a hungarikumokról
szóló Nádudvari Települési Értéktárat szükséges –e létrehozni? Kötelező-e?
Vincze András jegyző, nem kötelező létrehozni az értéktárat. Volt egy
határidő, de a testület nem foglalkozott vele, nem tartotta szükségesnek.
Egyébként bármikor létre lehet hozni az értéktárat.
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6./
Ludmanné Papp Ilona képviselő, Jakab Attilának van még egy beadványa
azzal kapcsolatban, hogy a Lukács D. utcán nagy a forgalom, ott járnak el a
nagy gépek. Hogy áll ez az ügy?
Vincze András jegyző, elmondta, hogy több levélváltás volt Jakab Attilával,
többek között a határkővel kapcsolatban is. A TVG –Nonprofit Kft. lett erre
felkérve, folyamatban van az ügy.
A Lukács D. utcán két ingatlan van, a lánya nevén. A beadványában azt
állítja, hogy a nagy gépekkel történő nagy forgalom miatt a házak
megrepedtek, ebben is folyik a levelezés vele.
Tájékoztattuk, hogy szakértő kell annak a megállapítására, hogy van e ok –
okozati összefüggés a forgalomból keletkező rezgés és a ház összerepedezése
között.
Jakab Attila úgy értette a hivatal válaszlevelét, hogy az önkormányzat
elismerte a kárt. Ő az újabb beadványában 22,5 millió ft-ban jelölte meg azt
az összeget, amit kárigényként az önkormányzathoz benyújtott.
Ez egy ujjbab beadvány, erre is fog reagálni a hivatal.
Beke Imre polgármester, mivel több napirend és hozzászólás nem volt az ülés
8,30 órakor berekesztette.

Kmft.
Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

Dr. Danka József
Korcsmáros Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítők

NÁDUDVAR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2016. október 19-ei ülésének
jegyzőkönyve
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