JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2016. november 24-én du. 14,00 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal
tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.
Jelen vannak:
Beke Imre polgármester
Boros Lajosné,
Czibere Lajos,
Dr.Danka József,
Kalmár Erzsébet,
Korcsmáros Sándor,
Réz Szilárd képviselők
Székely Zoltán Green-Logistic Kft. ügyvezetője,
Dr.Püsök-Kocsis Erzsébet Edit fogorvos,
Kertész Attila főépitész,
Vincze András jegyző,
Dr. Sós Csaba aljegyző,
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,
Kovács Lászlóné irodavezető,
Bényei Gyula ügyintéző
Ludman Lajos TVG-Nonprofit Kf. ügyvezető,
Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,
Távolmaradását bejelentette:
Csendes Ferenc,
Ludmanné Papp Ilona képviselők
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 dr. Danka József és Réz Szilárd
képviselőkre, melyet a testület 6 igen szavazattal elfogadott.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő
Beke Imre polgármester, az alábbiakban tett javaslatot a meghívóban közölt napirendi
pontok módosítására:
A 3./ napirendi pontot, mely a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási
Nonprofit Kft. 2016. III. negyedéves feladatairól, a várható 2016. évi üzleti eredményéről
szóló tájékoztató, vegyék le a napirendről, mivel a Felügyelő Bizottság és a Pénzügyi
Bizottság nem tárgyalta.

A 9./napirendi pontot, mely a Nádudvar Város Önkormányzata és a Green-Logistic Kft.
között a nádudvari 2. sz. fogorvosi körzet fogászati alapellátására kötött feladat- ellátási
szerződés módosításáról szól, tárgyalják elsőként.
A 6./ Napirendi pontot, mely a Nádudvar város szabályozási tervének módosításáról szól,
3./ napirenden kerüljön megtárgyalásra.
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy a fentebb felsorolt módosításokat fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő
A képviselő-testület a fentebb felsorolt napirendekre tett módosításokat 6 igen szavazattal
elfogadta.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, összességében a
napirendi pontokat a módosításokkal együtt fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő
A képviselő-testület az elfogadott módosításokkal együtt, összességében a napirendre
tett javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbiak szerint tárgyalja :
1./A Nádudvar Város Önkormányzata és a Green-Logistic Kft. között a
nádudvari 2. sz. fogorvosi körzet fogászati alapellátására kötött feladatellátási szerződés módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
2./Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
3./ Nádudvar város szabályozási tervének módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
4./Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi,
házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 9/2016. (IV.29.)
önkormányzati rendelete módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
5./ A Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzetének
meghatározásához vélemény kialakítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
6./A 2017. évre kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjra beérkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Beke Imre, polgármester
7./A Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Beke Imre, polgármester
8./Javaslat a polgármester jutalmának meghatározására
Előterjesztő: Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság elnöke
9./Különfélék
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1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A Nádudvar Város Önkormányzata és a Green-Logistic Kft. között a
nádudvari 2. sz. fogorvosi körzet fogászati alapellátására kötött feladatellátási szerződés módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város Önkormányzata és a GreenLogistic Kft. között a nádudvari 2. sz. fogorvosi körzet fogászati alapellátására kötött
feladat- ellátási szerződés módosítására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Dr. Sós Csaba aljegyző, elmondta, hogy a 2. sz. fogorvosi körzet feladatainak ellátásával
dr. Incze Andrienn fogorvos volt megbízva, aki jelenleg gyesen van. Helyette Dr. PüsökKocsis Erzsébet Edit fogorvos került, igy a fogorvosi feladat –ellátási szerződést -e szerint
kell módosítani.
Beke Imre polgármester, felkérte a doktornőt, hogy egy pár szót mondjon magáról.
Dr. Püsök-Kocsis Erzsébet Edit fogorvos, elmondta, hogy 2013. óta dolgozik a GreenLogistic Kft. debreceni rendelőjében. Román állampolgár, Szilágysomlyón született. A
férjével és 14 hónapos gyermekükkel élnek Debrecenben. A férje minőségellenőrként
dolgozik. Hosszútávon gondolkodik Nádudvaron.
Kalmár Erzsébet egészségügyi, ifjúsági és szociális bizottság elnöke, a bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasol a képviselő-testületnek.
Megköszönte a doktornőnek, hogy időt szánt, és eljött a képviselő-testületi ülésre. Nagyon
kedvesnek, barátságosnak ítélte meg , és kívánta, hogy érezze jól magát itt Nádudvaron.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselőt-testület tagjainak, hogy az előterjesztést
az alábbi határozattal fogadják el:
1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről
szóló 2000. évi II. törvény 2/A. §-a alapján hozzájárul ahhoz, hogy a hivatkozott törvény
2/B. § (1) bekezdése a) pontja alapján Dr. Püsök-Kocsis Erzsébet Edit legyen 2017. január
1-től személyes ellátási kötelezettséggel az önkormányzat feladatát képező egészségügyi
alapellátási feladatot jelentő fogorvosi alapellátást ellátó fogorvos a nádudvari 2. sz.
fogorvosi körzetben.
2. A Képviselő-testület a Nádudvar Város Önkormányzata és a Green-Logistic Kft. között
kötött feladat-ellátási szerződés módosításához a határozat melléklete szerinti tartalommal
hozzájárul.
3. Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a szerződés módosítás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. november 30.
Beke Imre polgármester
Melléklet a

/2016. (

) Ök. sz. határozathoz

5. számú SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS
A nádudvari 2. sz. fogorvosi körzet fogorvosi feladatainak ellátására
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Amely létrejött egyrészről: Nádudvar Város Önkormányzata (4181 Nádudvar, Fő út 119.
szám, adószáma: 15373670 - 2 - 09), (továbbiakban: Önkormányzat) képviseli: Beke Imre
polgármester,
másrészről:
a Green - LogisticKft. (4032 Debrecen, Károly Gáspár u. 4 szám, cégbejegyzés száma: 0909-011069 adószáma: 13370970 -1 - 09) (továbbiakban: Vállalkozó) képviseli: Székely
Zoltán ügyvezető
között 2010. szeptember 29 – én létrejött feladat-ellátási szerződést a Felek 2017. január
1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítják:
1.) A Szerződés 3. pontjának hatályos szövege a következő:
A praxisban személyes ellátásra kötelezett fogorvos adatai:
Név:Dr. Püsök-Kocsis Erzsébet Edit lakcím: 4032 Debrecen, Menyhárt József tér
2/6.
Email: ep-dent@digikabel.hu; ep-dent@hotmail.com
Diplomájának kelte és száma: a Román Köztársaság Oktatási, Kutatásügyi,
Ifjúsági és Sportminisztériuma által 8212. számon, 2013. december 23-án
kiállított fogorvosi oklevél, amelyet az Egészségügyi Engedélyezési és
Közigazgatási Hivatal 012360-002/2014/Biz számú 2014. március 10-én kelt
határozatával egyenértékűnek nyilvánított az alap- és mesterképzési szakok
képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006 (IV.3.) OM rendelet 3. sz.
mellékletének VI./5. pontjában meghatározott fogorvosi oklevéllel.
Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 2014. március 25–én kelt
021530– 002/2014/ALAP sz. határozatával A/77656 sorszámon a fogorvosok
alapnyilvántartásába, míg a 026798-002/2014/OMO sz. határozatával a M/77656
számon a fogorvosok működési nyilvántartásba felvette.
A szerződés egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak.
Ezen szerződést, mely 4 példányban készült és amelyből 2 példány megbízót, 2 példány
megbízottat illeti - a felek –Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testülete ……/2016.
( ) önkormányzati számú jóváhagyó határozatát követően -, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírják.
Nádudvar, 2016. november

_________________________________
Nádudvar Város Önkormányzata
Beke Imre
polgármester

_________________________
Green – Logistic Kft.
Székely Zoltán
ügyvezető

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

94/2016.

(XI.24.)

1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről
szóló 2000. évi II. törvény 2/A. §-a alapján hozzájárul ahhoz, hogy a hivatkozott törvény
2/B. § (1) bekezdése a) pontja alapján Dr. Püsök-Kocsis Erzsébet Edit legyen 2017. január
1-től személyes ellátási kötelezettséggel az önkormányzat feladatát képező egészségügyi
alapellátási feladatot jelentő fogorvosi alapellátást ellátó fogorvos a nádudvari 2. sz.
fogorvosi körzetben.
2. A Képviselő-testület a Nádudvar Város Önkormányzata és a Green-Logistic Kft. között
kötött feladat-ellátási szerződés módosításához a határozat melléklete szerinti tartalommal
hozzájárul.
3. Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a szerződés módosítás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. november 30.
Beke Imre polgármester
Melléklet a

/2016. (

) Ök. sz. határozathoz

5. számú SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS
A nádudvari 2. sz. fogorvosi körzet fogorvosi feladatainak ellátására
Amely létrejött egyrészről: Nádudvar Város Önkormányzata (4181 Nádudvar, Fő út 119.
szám, adószáma: 15373670 - 2 - 09), (továbbiakban: Önkormányzat) képviseli: Beke Imre
polgármester,
másrészről:
a Green - LogisticKft. (4032 Debrecen, Károly Gáspár u. 4 szám, cégbejegyzés száma: 0909-011069 adószáma: 13370970 -1 - 09) (továbbiakban: Vállalkozó) képviseli: Székely
Zoltán ügyvezető
között 2010. szeptember 29 – én létrejött feladat-ellátási szerződést a Felek 2017. január
1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítják:
1.) A Szerződés 3. pontjának hatályos szövege a következő:
A praxisban személyes ellátásra kötelezett fogorvos adatai:
Név:Dr. Püsök-Kocsis Erzsébet Edit lakcím: 4032 Debrecen, Menyhárt József tér
2/6.
Email: ep-dent@digikabel.hu; ep-dent@hotmail.com
Diplomájának kelte és száma: a Román Köztársaság Oktatási, Kutatásügyi,
Ifjúsági és Sportminisztériuma által 8212. számon, 2013. december 23-án
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kiállított fogorvosi oklevél, amelyet az Egészségügyi Engedélyezési és
Közigazgatási Hivatal 012360-002/2014/Biz számú 2014. március 10-én kelt
határozatával egyenértékűnek nyilvánított az alap- és mesterképzési szakok
képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006 (IV.3.) OM rendelet 3. sz.
mellékletének VI./5. pontjában meghatározott fogorvosi oklevéllel.
Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 2014. március 25–én kelt
021530– 002/2014/ALAP sz. határozatával A/77656 sorszámon a fogorvosok
alapnyilvántartásába, míg a 026798-002/2014/OMO sz. határozatával a M/77656
számon a fogorvosok működési nyilvántartásba felvette.
A szerződés egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak.
Ezen szerződést, mely 4 példányban készült és amelyből 2 példány megbízót, 2 példány
megbízottat illeti - a felek –Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testülete ……/2016.
( ) önkormányzati számú jóváhagyó határozatát követően -, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírják.
Nádudvar, 2016. november

_________________________________
Nádudvar Város Önkormányzata
Beke Imre
polgármester

_________________________
Green – Logistic Kft.
Székely Zoltán
ügyvezető

2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló önkormányzati
rendelet megalkotására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Elmondta, hogy óriási igény van a lakosság részéről útépítésre. Sajnos
nem rendelkezik kellő költségvetési fedezettel, igy valamilyen formában
hozzá kell járulnia. Erre vonatkozik ez a rendelet.
Jelenleg a Vajastó közben az utalapos utat állítják helyre, és a közelben
ha ott is járható lenne az út.
Első körben 20 millió ft-ot irányoztunk elő ezekre a munkálatokra,
lakosság segítségét is igénybe kell venni.

az önkormányzat
a lakosságnak is
élők is szeretnék,
de ehhez még a

Dr. Danka József
ügyrendi bizottság elnöke, a bizottság megtárgyalta a rendelettervezetet.
Javasolja a bizottság, hogy az 1.§.-t egészítsék, amely kiegészítéssel együtt az alábbi:
Az útépítési hozzájárulás szempontjából a közút használatában érdekeltek: a közút
mentén ingatlan tulajdonnal, földhasználati joggal, ipari, közlekedési, szolgáltatási,
kereskedelmi vagy mezőgazdasági tevékenység céljára szolgáló székhellyel és telephellyel
rendelkező magánszemélyek és jogi személyek.
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Kalmár Erzsébet jegyző, csak pályázat útján lehet építeni utat? Az érintett utcák 2/3-a
jelzi a szándékát útépítésre, tudja- e az önkormányzat biztosítani rá a fedezetet? Több
mindent kellene szabályozni a rendelet-tervezetben az utcák között. Pl. , akik több anyagi
hozzájárulást fizetnek, azok az utcák előnyben részesülhessenek. Ehhez hasonlóakat.
Dr. Sós Csaba aljegyző, elmondta, hogy ebben a körben rendeletet nem alkothat a
testület. Normatív közigazgatási határozat terjeszthető elő a testületnek. A költségeket a
mindenkori hatályos önkormányzati költségvetés tartalmazza.
Fix összeget nem jó meghatározni, ez a jogszabály a valós körülményekhez igazodik,
Müszaki megoldás függő, ha van egy jó utalap, akkor nyilván kevesebbe kerül.
Czibere Lajos

képviselő, minden igény teljesítve lesz, vagy csak amennyire van forrás?

Ludman Lajos TVG-Nonprofit Kft. ügyvezetője, ez a rendelet –tervezet lehetőséget jelent
arra, hogy a lakosság is tudjon utépitési hozzájárulást fizetni. Utána az önkormányzat
2017-ben eldönti , hogy mennyi pénz lesz rá, és majd akkor derül ki a keret. Ezt követően
pályázatot ir ki a lakosság részére, amelyben le lesznek irva a feltételek. Ebben lehet
szabályozni a befizetés összegét, a határidőket, vagy azonos feltételekkel lehet pályázni
stb. Régen is volt utépités, minden lakos egyformán fizetett. Ki kell dolgozni.
Ha több lesz a pénz, akkor több igényt is ki lehet elégíteni. Az engedélyezési folyamatot el
kell inditani, hogy mire meg lesznek az utcák igénye, akkor ne kelljen várni még arra is.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a módosítással
együtt a rendelet-tervezetet fogadják el:
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő
A képviselő-testület az utépitési érdekeltségi hozzájárulásról szóló rendelet-tervezetet 6
igen szavazattal elfogadta és azt rendeletté nyilvánitotta az alábbiak szerint:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi
hozzájárulásról
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló
1988. évi I. törvény 31. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában rögzített feladatkörében eljárva, az
útépítési érdekeltségi hozzájárulásról a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1.
§
Az útépítési hozzájárulás szempontjából a közút használatában érdekeltek: a közút
mentén ingatlan tulajdonnal, földhasználati joggal, ipari, közlekedési, szolgáltatási,
kereskedelmi vagy mezőgazdasági tevékenység céljára szolgáló székhellyel és
telephellyel rendelkező magánszemélyek és jogi személyek.
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Útépítési együttműködés
2.
§
(1) A közút használatában érdekelt magánszemélyek, jogi személyek, valamint a helyi
önkormányzat közút építésére együttműködhetnek.
(2) Az együttműködési megállapodás megkötését bármely, az (1) bekezdésben foglalt
fél kezdeményezheti.
(3) Az útépítési együttműködés formáját a résztvevők maguk határozzák meg.
3.

§

(1) Az önkormányzat – ha az útépítési együttműködésben az érdekeltek több, mint
kétharmada részt vesz – az abban részt nem vevő, de a közút használatában
érdekeltet a résztvevők által vállalt hozzájárulás mértékéig a hozzájárulás
megfizetésére kötelezi.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglalt fizetési
megállapításának és kivetésének jogát a polgármesterre ruházza át.

kötelezettség

Az eljárás rendje
4.
§
(1) A hozzájárulás mértékét beépített építési telkek esetében
a) telkenként kell megállapítani, ha
aa) a lakótelken legfeljebb egylakásos lakóépület áll,
ab) az üdülőtelken legfeljebb egy üdülőegységből álló üdülőépület van,
ac) egyéb telekről van szó.
b) lakásonként kell megállapítani, ha a lakótelken egylakásosnál nagyobb lakóépület
áll,
c) üdülőegységenként kell megállapítani, ha az üdülőtelken egynél több
üdülőegységből álló épület van.
(2) A hozzájárulás mértékét beépítetlen építési telek esetében
a)
telkenként kell megállapítani, ha
aa) a lakóteleken az építésügyi szabályok és a városrendezési terv szerint legfeljebb
kétlakásos lakóépület építhető,
ab) az üdülőtelken az építésügyi szabályok és a városrendezési terv szerint
legfeljebb két üdülőegységből álló üdülőépület építhető,
ac) egyéb telekről van szó.
b)
lakásonként kell megállapítani, ha a lakótelken az építésügyi szabályok és a
városrendezési terv szerint kettőnél több lakásos lakóépület építhető;
c)
üdülőegységeként kell megállapítani, ha az üdülőtelken kettőnél több
üdülőegységből álló üdülőépület építhető.
(3) Ha a földrészlet nagysága az egy építési telke mértékének a többszöröse, azt a
hozzájárulás mértéke szempontjából annyi építési telekként kell számításba venni,
ahány az építési telekre az építésügyi szabályok és a városrendezési terv szerint
felosztható.
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5.

§

(1) A hozzájárulást a kivetésről szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától
számított három hónapon belül kell a helyi önkormányzat adóbeszedési számlájára
befizetni. A határidőben be nem fizetett hozzájárulás összege után az
esedékességet követő hónap első napjától számítva a Ptk-ban előírt késedelmi
kamatot kell fizetni.
(2) A polgármester a fizetendő hozzájárulás összegét határozatban veti ki és közli az
érdekeltekkel.
6.

§

(1) E rendelet alkalmazásában
a) út: a szilárd (kő-, beton-, aszfalt) burkolatú közút és a szilárd burkolatú járda.
b) Hozzájárulás mértéke: a közút építésére együttműködésben részt vállalók anyagi
hozzájárulás mértéke.
c) Építési telek: a nem nyomvonal jellegű létesítmények elhelyezésére szolgáló minden
bel- és külterületi földrészlet.
(2) Az építési telkek közül
a) lakótelek: az állandó tartózkodás céljára szolgáló lakóépülettel,
b) üdülőtelek: az idény jellegű tartózkodás céljára szolgáló üdülőépülettel, már
beépített minden bel- és külterületi, illetőleg, az építésügyi szabályok és a
városrendezési terv szerint azzal beépíthető minden belterületi földrészlet.
7. §
(1)E rendelet alapján nem kell hozzájárulást fizetni, ha
a) meglévő út bővítésére kerül sor és az érintett építési telkek tulajdonosai a
létesítéskor már fizettek hozzájárulást, a bővítés pedig nem saját újabb –
megnövekedett – igényeik kielégítése érdekében vált szükségessé,
b) a meglévő utat, illetőleg közművet korszerűsítették, felújították vagy lecserélték.
Záró rendelkezések
8. §
A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Nádudvar Város szabályozási tervének módosítása
Beke Imre polgármester,
előterjesztést tett a Nádudvar Városi szabályozási tervének
módosítására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Kertész Attila főépítész, elmondta, Boros József nádudvari lakos gazdálkodó , kérelmet
nyújtott be a tulajdonukban levő 0673/26 hrsz-ú ingatlanon történő állattartó épület
megépítésére. Emiatt a szabályozási tervet módosítani szükséges.
Ez a terület gyep művelési ágú, ahol korlátozva van az állattartás. A gazdálkodó
szeretné ennek a megszüntetését, és akkor az állattartó épület,és az összes többi
építmény megépülhetne. A módosítással járó tervezési költséget átvállalja.
A terv akkor készül el, ha az összeget a tervezésre vonatkozóan Boros József átvállalja.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület
előterjesztésben foglaltakat az alábbi határozattal fogadják el:

tagjainak,

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja
szabályozási tervének módosítását a családi gazdálkodók érdekében.

hogy

Nádudvar

az
Város

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 0673/26 hrsz-ú terület besorolás szabályozása
tegye lehetővé állattartási és az azt kiszolgáló épületek, építmények építését birtok
központ, állattartó telep létrehozását.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szabályozási terv módosításához
szükséges településrendezési és a tervezői szerződéseket írja alá.
Határidő:
Felelős:

2016. december 25.
Beke Imre polgármester

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
Önkormányzati számu határozata:

Képviselő-testületének

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja
szabályozási tervének módosítását a családi gazdálkodók érdekében.

95/2016.
Nádudvar

(XI.24.)
Város

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 0673/26 hrsz-ú terület besorolás szabályozása
tegye lehetővé állattartási és az azt kiszolgáló épületek, építmények építését birtok
központ, állattartó telep létrehozását.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szabályozási terv módosításához
szükséges településrendezési és a tervezői szerződéseket írja alá.
Határidő:
Felelős:

2016. december 25.
Beke Imre polgármester

Dr. Danka József képviselő elhagyta az üléstermet, igy a jelenlévő képviselők száma: 5 fő
4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi, házi
gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 9/2016. (IV.29.) önkormányzati
rendelete módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
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Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló
9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete módosítására, melynek írásos anyaga a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kalmár Erzsébet egészségügyi, ifjúsági és szociális bizottság elnöke, a bizottság
megtárgyalta a rendelet-tervezetre vonatkozó előterjesztést és elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a Nádudvar Város
Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és
védőnői körzetekről szóló 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendeletének módosítását
fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő
A képviselő-testület a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi,
házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 9/2016. (IV.29.) önkormányzati
rendelet módosítását 5 igen szavazattal elfogadta és azt rendeletté nyilvánitotta a
következők szerint:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi, házi
gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 9/2016. (IV.29.)
önkormányzati rendelete módosításáról szóló 18/2016. (XI.25.) önkormányzati
rendelete
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi
CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított
véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős Nemzeti Fejlesztési Intézet, mint az
alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a háziorvosi,
házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 9/2016. (IV.29.) önkormányzati
rendelete (továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
(1) A rendelet 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„Nádudvar város közigazgatási területén az egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó önálló
orvosi tevékenységre, illetve az e tevékenységet végző házi orvosokra, házi
gyermekorvosokra, fogorvosokra, védőnőkre és az ügyelet ellátására terjed ki.
(2) A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi ügyelet tekintetében Nádudvar egy
körzetet alkot.”
(3) Hatályát veszti a rendelet 3. § (2) bekezdése.
2. §
A rendelet 1.-9. melléklete helyébe e rendelet 1.-9. melléklete lép.
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3. §
A rendelet 2016. december 1-én lép hatályba.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

1. melléklet a 18/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelethez
A nádudvari 1. sz. háziorvosi körzet beosztása
utcanév
Angyalházi sor
Bán Tibor u.
Bárány
Bartók
Béke
Bocskai
Csukás
Csemete
Deák F.
Déli sor
Dohány
Emőd sor
Fő u.(119 – páratlan végig)
Tisza
Garai
Gutenberg
Hattyú
Hortobágy
Jókai
Kiss János Altábornagy
Kölcsey
Kösely
Ladányi sor
Marx Károly
Mihályhalma
Mónus Illés
Mikes Kelemen
Nyíl
Károlyi Sándor
Schönherz Z.
Széchenyi
Szikoldal
Vay Miklós
Vas u
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Vas Gereben
Vendég köz
Vendég u.
Kövy Sándor

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző
2. melléklet a 18/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

A nádudvari 2. sz. háziorvosi körzet beosztása
utcanév
Ady Endre
Alkotás
Alkotmány
Csapó
Fő u.
(1 – 117. szám páratlan)
Galambos
Hajnal
Kádas
Lukács Dénes
Malom
Mester
Miklós
Pacsirta
Rózsa
Rákóczi
Seregélyes
Szabadság
Szélső
Virág
Völgyalj
Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző
3. melléklet a 18/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

A nádudvari 3. sz. háziorvosi körzet beosztása
utcanév
Ady tér
Antal János
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Arany János
Árpád
Bajcsy
Bojár-Hollós
Csillag
Damjanich
Esze Tamás
Farkas István
Balázs Lajos
Hajdú
Hajó
Haladás
Petri-Derzs
Honvéd
Hunyadi
Izabella
Kárpát
Kocsordos
Mártírok
Mátyás király
Mészáros Lázár
Móricz
Nádas
Nagy Sándor
Puskin
Vécsey Károly
Táncsics
Tompa
Varga
Fő u. páros oldala 128-tól végig
Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző
4. melléklet a 18/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

A nádudvari 4. sz. háziorvosi körzet beosztása
utcanév
Akác
Bem
Bercsényi
Csokonai
Dobó
Dózsa
Eötvös
Fő u (2 – 126 páros)
Határ u.
Hold
József A.
Kabai
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Kinizsi
Kiskert
Kisszőlőskert
Kossuth tér
Kossuth
Köselyszeg
Lázár Gyula
Lőwy Sándor
Maros
Nap
Nyerges
Petőfi Sándor
Somogyi Béla
Szegfü
Téglaégető
Baksai Dániel
Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző
5. melléklet a 18/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

A nádudvari 1. sz. házi gyermekorvosi körzet beosztása
Közterület neve:
Ady tér
Ady Endre utca
Akác
utca
Alkotás
utca
Alkotmány utca
Antal János utca
Árpád
utca
Bajcsy-Zsilinszky E.
Bem József utca
Boros
tanya
Csapó
utca
Csillag
utca
Csokonai
utca
Damjanich utca
Dózsa György
utca
Eötvös
utca
Esze Tamás
utca
Farkas István
utca
Balázs Lajos
utca
Galambos
utca
Görbe
utca
Hajdú
utca
Hajnal
utca
Haladás
utca
Határ
utca
Hold
utca

0-18 évesek

utca
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Honvéd
Hunyadi
Izabella
József Attila
Kabai
Kádas
Kárpát
Kinizsi
Kiskert
Kisszőlőskert
Kistégláskert
Kocsordosi
Kossuth
Kossuth Lajos
Löwy Sándor
Lukács Dénes
Malom
Maros
Mátyás király
Mester
Mészáros Lázár
Miklós
Móricz Zsigmond
Nádas
Nagy Sándor
Nap
Pacsirta
Puskin
Rózsa
Vécsey Károly
Seregélyes
Somogyi Béla
Sportpálya
Szabadság
Szegfű
Szélső
Táncsics Mihály
Téglaégető
Baksai Dániel
Tompa Mihály
Varga
Virág
Völgyalj

utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
tér
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
dűlő
utca
utca
utca
utca
utca

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

6. melléklet a 18/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelethez
A nádudvari 2. sz. házi gyermekorvosi körzet beosztása
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Közterület neve:

0-18 évesek

Angyalházi
sor
Arany János utca
Bán Tibor
utca
Bárány
utca
Bartók Béla
utca
Béke
utca
Bercsényi
utca
Bocskai
utca
Bojár-Hollós tanya
Csemete
utca
Csukás
utca
Csukás
temető
Deák Ferenc
utca
Déli
sor
Dembrovszky
tanya
Dobó
utca
Dohány
utca
Emőd
sor
Fő
út
Tisza utca
Garai
utca
Gutenberg
utca
Hajó
utca
Petri-Derzs
utca
Hattyú
utca
Hortobágy
utca
Jókai
utca
Kiss János alt.
utca
Kölcsey
utca
Kösely
utca
Kösélyszeg
tanya
Ladányi
utca
Lázár Gyula
utca
Mártírok
utca
Marx Károly
utca
Mihályhalma tanya
Mikes Kelemen
utca
Mónus Illés
utca
Nyárzug
tanya
Nyerges
utca
Nyíl
utca
Petőfi Sándor
utca
Rákóczi Ferenc
utca
Károlyi Sándor
utca
Schönhercz Zoltán utca
Szamos
utca
Széchenyi
utca
Szikoldal
utca
Vay Miklós
utca
Vas
utca
Vas Gereben
utca
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Vendég
Vendég
Kövy Sándor

utca
köz
utca

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző
7. melléklet a 18/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

A nádudvari 1. sz. fogorvosi körzet beosztása
Közterület neve:
Angyalházi sor
Arany János utca
Bán Tibor utca
Bárány utca
Bartók Béla utca
Béke utca
Bercsényi utca
Bocskai utca
Bojár-Hollós tanya
Csemete utca
Csukás utca
Csukás temető
Deák Ferenc utca
Déli sor
Dembrovszky tanya
Dobó utca
Dohány utca
Emőd sor
Fő utca
Tisza utca
Garai utca
Gutenberg utca
Hajó utca
Petri-Derzs utca
Hattyú utca
Hortobágy utca
Jókai utca
Beke Imre
polgármester

Kiss János alt. utca
Kölcsey utca
Kösely utca
Kösélyszeg tanya
Ladányi utca
Lázár Gyula utca
Mártírok utca
Marx Károly utca
Mihályhalma tanya
Mikes Kelemen utca
Mónus Illés utca
Nyárzug tanya
Nyerges utca
Nyíl utca
Petőfi Sándor utca
Rákóczi Ferenc utca
Károlyi Sándor utca
Schönhercz Zoltán utca
Szamos utca
Széchenyi utca
Szikoldal utca
Vay Miklós utca
Vas utca
Vas Gereben utca
Vendég utca
Vendég köz
Kövy Sándor utca
Vincze András
jegyző

8. melléklet a 18/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelethez
A nádudvari 2. sz. fogorvosi körzet beosztása
Közterület neve:
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Ady tér
Ady Endre utca
Akác utca
Alkotás utca
Alkotmány utca
Antal János utca
Árpád utca
Bajcsy-Zsilinszky E. utca
Bem József utca
Boros tanya
Csapó utca
Csillag utca
Csokonai utca
Damjanich utca
Dózsa György utca
Eötvös utca
Esze Tamás utca
Farkas István utca
Balázs Lajos utca
Galambos utca
Görbe utca
Hajdú utca
Hajnal utca
Haladás utca
Határ utca
Hold utca
Honvéd utca
Hunyadi utca
Izabella utca
József Attila utca
Kabai utca
Kádas utca
Kárpát utca
Kinizsi utca

Kiskert utca
Kisszőlőskert utca
Kistéglásket utca
Kocsordosi utca
Kossuth tér
Löwy Sándor utca
Lukács Dénes utca
Malom utca
Maros utca
Mátyás király utca
Mester utca
Mészáros Lázár utca
Miklós utca
Móricz Zsigmond utca
Nádas utca
Nagy Sándor utca
Nap utca
Pacsirta utca
Puskin utca
Rózsa utca
Vécsey Károly utca
Seregélyes utca
Somogyi Béla utca
Sportpálya
Szabadság utca
Szegfű utca
Táncsics Mihály utca
Téglaégető dűlő
Baksai Dániel utca
Tompa Mihály utca
Varga utca
Virág utca
Völgyalj utca

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző
9. melléklet a 18/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

A nádudvari 1. sz. védőnői körzet
Akác utca
Antal János utca
Bajcsy Zsilinszky utca
Bojár- Hollós tanya
Csillag utca
Damjanich utca
Dembrovszky tanya
Dózsa György utca
Eötvös utca
Esze Tamás utca

Izabella utca
Kossuth tér
Lőwy S. utca
Mészáros Lázár utca
Nagy Sándor utca
Nyerges utca
Puskin utca
Somogyi Béla utca
Vécsey Károly utca
Táncsics Mihály utca
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Farkas István utca
Hajdú utca
Honvéd utca
Hunyadi János utca

Tompa Mihály utca
Baksai Dániel utca
Varga utca

A nádudvari 2. sz. védőnői körzet
Angyalházi sor
Bán Tibor utca
Bárány utca
Bartók Béla utca
Béke utca
Bocskai utca
Csukás utca
Csukás temető
Csemete utca
Dohány utca
Deák Ferenc utca
Déli sor
Emőd sor
Fő u. 141től végig-páratlan;
Fő u 130-tól végig páros oldal
Tisza utca
Gutenberg utca
Hattyú utca
Jókai utca
Hortobágy utca

Kiss J. alt. utca
Kölcsey utca
Kösely utca
Ladányi utca
Marx Károly utca
Mártírok utca
Mihályhalma tanya
Mikes Kelemen utca
Mónus Illés utca
Nyíl utca
Rákóczi utca
Schönherz utca
Szikoldal utca
Vay Miklós utca
Vas Gereben utca
Vágóhíd utca
Vendég utca
Vendég köz
Kövy Sándor utca

A nádudvari 3. sz. védőnői körzet
Ady Endre utca
Ady tér
Alkotás utca
Alkotmány utca
Csapó utca
Fő u.1-117, 2-70. sz.
Galambos utca
Hajnal utca
Kádas utca
Kistégláskert utca
Lukács Dénes utca
Malom utca
Mester utca
Miklós utca
Nyárzug tanya

Pacsirta utca
Rózsa utca
Seregélyes utca
Szabadság utca
Szélső utca
Virág utca
Völgyalj utca
Kabai utca
Bem József utca
Kisszőllőskert utca
Kiskert utca
Határ utca
Hold utca
Téglaégető dűlő
Vajastó köz

A nádudvari 4. sz. védőnői körzet
Arany János utca
Árpád utca
Bercsényi utca
Boros tanya

Kocsordosi utca
Kossuth utca
Köselyszeg tanya
Lázár Gyula utca
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Csokonai utca
Dobó utca
Balázs Lajos utca
Fő u. 72-128 páros 119-139 páratlan
Garai utca
Görbe utca
Hajó utca
Haladás utca
Petri-Derzs utca
József Attila utca
Kárpát utca
Kinizsi utca
Beke Imre
polgármester

Mátyás király utca
Maros utca
Móricz Zsigmond utca
Nádas utca
Nap utca
Petőfi utca
Károlyi Sándor utca
Szegfű utca
Szamos utca
Széchenyi utca
Vas utca

Vincze András
jegyző

dr. Danka József képviselő visszaérkezett a tanácsterembe, igy a jelenlévő képviselők
száma: 6 fő
5./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Vélemény kialakítása a Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
felvételi körzetének megállapításához
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztés tett a Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti
Iskola felvételi körzetének megállapításához szükséges vélemény kialakitására, melynek
irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Boros Lajosné alpolgármester, elmondta, hogy A nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a kormányhivatal minden év november utolsó
napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét,
amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos
helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi
bontásban. Az előterjesztés ezt tükrözi.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben
szerepelő határozati javaslatot az alábbi határozattal fogadják el:
Nádudvar Város közigazgatási területén működő Kövy Sándor Általános és Alapfokú
Művészeti Iskolába járó, hátrányos helyzetű tanulók száma 175 fő.
Az intézmény tagintézménnyel nem rendelkezik.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a felvételi körzettel kapcsolatban
kialakított véleményét haladéktalanul küldje meg a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
részére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Beke Imre, polgármester
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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 Képviselő-testületének 96 /2016. (XI.24.)
Önkormányzati számu határozata:

Nádudvar Város közigazgatási területén működő Kövy Sándor Általános és Alapfokú
Művészeti Iskolába járó, hátrányos helyzetű tanulók száma 175 fő.
A intézmény tagintézménnyel nem rendelkezik.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a felvételi körzettel kapcsolatban
kialakított véleményét haladéktalanul küldje meg a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
részére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Beke Imre, polgármester

6./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Tárgy: A 2017. évre kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjra beérkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Beke Imre, polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a 2017. évre kiírt Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra beérkezett pályázatok elbírálására, ú
melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Dr. Danka József ügyrendi bizottság elnöke, a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Czibere Lajos oktatási, kulturális, sport és idegenforgalmi bizottság tagja, a bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, és javasolta, hogy a készítsenek egy szabályzatot az
elbírálásról. Egyebekben a bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést képviselő-testületnek.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő –testület tagjainak, hogy az előterjesztést
az alábbi határozati javaslattal fogadja el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójában,
a határozat
mellékletében felsorolt pályázókat, A típusú pályázat alapján a 2016-2017-es tanév
második és a 2017-2018-as tanév első félévében, a B típusú pályázat alapján a
2017/2018., a 2018/2019. és a 2019/2020. tanévben az ott feltüntetett összeggel
támogatja.
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megítélt támogatások rögzítéséről,
valamint a támogatás címzettjeinek, valamint a Támogatáskezelő szervezetnek a
támogatásokról történő értesítéséről gondoskodjon.

Határidő:
Felelős:

2016. december 15.
Beke Imre polgármester
Melléklet a …../2016. (….) ök.sz.. határozathoz
2017. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat összege I.

Egy főre jutó jövedelem

1

Kevesebb, mint 28.500

Fő

Támogatás

Támogatás

Támogatás

havi

havi

10 havi

összege

összege

összege

(forint)

összesen

összesen

(forint)

(forint)

7

4.500

31.500

310.000

6

3.500

21.000

210.000

6

3.000

18.000

180.000

4

2.700

10.800

108.000

7

2.100

14.700

147.000

4

1.000

4.000

40.000

34

-

100.000

1.000.000

forint
2

28.501 és 42.750 forint
között

3

42.751 és 57.000 forint
között

4

57.001 és 71.250 forint
között

5

71250 és 85.500 forint
között

6

85.500 forint fölött
Összesen:

28.500 forint az öregségi nyugdíj legkisebb összege
42.750 forint az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-a
57.000 forint az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-a
71.250 forint az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-a
85.500 forint az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-a

2017. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat
összege II.
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Támogatás összege: 4.500 forint/hó
Egy főre jutó jövedelem
Név

Cím

28.500 forint alatt

1

Tömöri Fanni

Galambos u. 10.

2.173 forint

2

Tamás Alexandra

Tompa M. u. 32.

4.566 forint

3

Cseh Róbert

Angyalházi sor 6.

14.175 forint

4

Szabó Máté Bence

Kossuth tér 7.

18.000 forint

5

Horváth Judit

Lukács D. u. 32.

21.198 forint

6

Horváth Csilla

Lukács D. u. 32.

21.198 forint

7

Bényei Piroska

Kiskert u. 6.

26.267 forint

Támogatás összege: 3.500 forint/hó
Egy főre jutó jövedelem
Név

Cím

28.501 és 42.750 forint
között

1

Elek Zsófia Erika

Malom u. 2.

32.835 forint

2

Hermann Zoltán

Bárány u. 22.

34.957 forint

3

Vasas Barnabás

Pacsirta u. 5.

37.025 forint

4

Szabó Dorina

Kossuth Lajos u.

37.905 forint

49.
5

Hegedűs Csilla

Hunyadi u. 1.

37.929 forint

6

Kiss Judit

Baksay D. u. 8.

40.135 forint

Támogatás összege: 3.000 forint/hó
Egy főre jutó jövedelem
Név

Cím

42.751 és 57.000 forint
között

1

Ugrai Viktor

Kölcsey F. u.

52.000 forint

2

Török Kitti (B típusú)

Kisszőlőskert u. 6.

52.411 forint

3

Török Viktor

Kisszőlőskert u. 6.

52.411 forint
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4

Csébi Dávid

Kossuth L. u. 17.

52.634 forint

5

Szabó Dóra Éva

Dohány u. 11/B.

54.964 forint

6

Szalai Kitti Andrea

Csemete u. 8/a.

56.500 forint

Támogatás összege: 2.700 forint/hó
Egy főre jutó jövedelem
Név

Cím

57.001 és 71.250 forint
között

1

Szolnoki Csenge Tamara

Kövy S. u. 1.

60.616 forint

2

Szolnoki Lolita

Kövy S. u. 1.

60.616 forint

3

Szegedi Lilla

Puskin u. 37/B.

62.893 forint

4

Dobi Ildikó Anett

Kinizsi u. 13.

66.280 forint

Támogatás összege: 2.100 forint/hó
Egy főre jutó jövedelem
Név

Cím

71.250 forint és 85.500
forint között

1

Vona Nándor Imre

Lukács D. u. 10.

73.648 forint

2

Tőzsér Tünde

Kölcsey F. u. 28.

75.423 forint

3

Nagy Szabolcs

Hortobágy u. 25/a.

77.508 forint

4

Nagy Petra

Hortobágy u. 25/a.

77.508 forint

5

Bokor Péter Bendegúz

Hortobágy u. 22.

78.049 forint

6

Bonczás Regina

Baksay D. u. 3.

78.638 forint

7

Zelizi Dóra

Károlyi S. u. 66.

81.485 forint

Támogatás összege: 1.000 forint/hó
Név

Cím

Egy főre jutó jövedelem
85.500 forint felett

1

Kerékgyártó Márk

Kossuth u. 83.

87.988 forint
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2

Jakab Anett (B típusú)

Mikes K. 13.

90.836 forint

3

Tóth Dóra

Rózsa u. 2.

119.987 forint

4

Tóth Zita

Rózsa u. 2.

119.987 forint

Döntéshozatalban résztevő képviselők száma: 6 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 5 igen és 1 nem szavazattal elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat
önkormányzati számu határozata:

Képviselő-testületének

97/2016.

(XI.24.)

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójában,
a határozat
mellékletében felsorolt pályázókat, A típusú pályázat alapján a 2016-2017-es tanév
második és a 2017-2018-as tanév első félévében, a B típusú pályázat alapján a
2017/2018., a 2018/2019. és a 2019/2020. tanévben az ott feltüntetett összeggel
támogatja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megítélt támogatások rögzítéséről,
valamint a támogatás címzettjeinek, valamint a Támogatáskezelő szervezetnek a
támogatásokról történő értesítéséről gondoskodjon.

Határidő:
Felelős:

2016. december 15.
Beke Imre polgármester
Melléklet

a

97/2016. (XI.24.) ök. számu határozathoz

2017. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat összege I.

Egy főre jutó jövedelem

1

Kevesebb, mint 28.500

Fő

7

Támogatás

Támogatás

Támogatás

havi

havi

10 havi

összege

összege

összege

(forint)

összesen

összesen

(forint)

(forint)

31.500

310.000

4.500

forint
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2

28.501 és 42.750 forint

6

3.500

21.000

210.000

6

3.000

18.000

180.000

4

2.700

10.800

108.000

7

2.100

14.700

147.000

4

1.000

4.000

40.000

34

-

100.000

1.000.000

között
3

42.751 és 57.000 forint
között

4

57.001 és 71.250 forint
között

5

71250 és 85.500 forint
között

6

85.500 forint fölött
Összesen:

28.500 forint az öregségi nyugdíj legkisebb összege
42.750 forint az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-a
57.000 forint az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-a
71.250 forint az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-a
85.500 forint az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-a
2017. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat
összege II.
Támogatás összege: 4.500 forint/hó
Egy főre jutó jövedelem
Név

Cím

28.500 forint alatt

1

Tömöri Fanni

Galambos u. 10.

2.173 forint

2

Tamás Alexandra

Tompa M. u. 32.

4.566 forint

3

Cseh Róbert

Angyalházi sor 6.

14.175 forint

4

Szabó Máté Bence

Kossuth tér 7.

18.000 forint

5

Horváth Judit

Lukács D. u. 32.

21.198 forint

6

Horváth Csilla

Lukács D. u. 32.

21.198 forint

7

Bényei Piroska

Kiskert u. 6.

26.267 forint
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Támogatás összege: 3.500 forint/hó
Egy főre jutó jövedelem
Név

Cím

28.501 és 42.750 forint
között

1

Elek Zsófia Erika

Malom u. 2.

32.835 forint

2

Hermann Zoltán

Bárány u. 22.

34.957 forint

3

Vasas Barnabás

Pacsirta u. 5.

37.025 forint

4

Szabó Dorina

Kossuth Lajos u.

37.905 forint

49.
5

Hegedűs Csilla

Hunyadi u. 1.

37.929 forint

6

Kiss Judit

Baksay D. u. 8.

40.135 forint

Támogatás összege: 3.000 forint/hó
Egy főre jutó jövedelem
Név

Cím

42.751 és 57.000 forint
között

1

Ugrai Viktor

Kölcsey F. u.

52.000 forint

2

Török Kitti (B típusú)

Kisszőlőskert u. 6.

52.411 forint

3

Török Viktor

Kisszőlőskert u. 6.

52.411 forint

4

Csébi Dávid

Kossuth L. u. 17.

52.634 forint

5

Szabó Dóra Éva

Dohány u. 11/B.

54.964 forint

6

Szalai Kitti Andrea

Csemete u. 8/a.

56.500 forint

Támogatás összege: 2.700 forint/hó
Egy főre jutó jövedelem
Név

Cím

57.001 és 71.250 forint
között

1

Szolnoki Csenge Tamara

Kövy S. u. 1.

60.616 forint

2

Szolnoki Lolita

Kövy S. u. 1.

60.616 forint
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3

Szegedi Lilla

Puskin u. 37/B.

62.893 forint

4

Dobi Ildikó Anett

Kinizsi u. 13.

66.280 forint

Támogatás összege: 2.100 forint/hó
Egy főre jutó jövedelem
Név

Cím

71.250 forint és 85.500
forint között

1

Vona Nándor Imre

Lukács D. u. 10.

73.648 forint

2

Tőzsér Tünde

Kölcsey F. u. 28.

75.423 forint

3

Nagy Szabolcs

Hortobágy u. 25/a.

77.508 forint

4

Nagy Petra

Hortobágy u. 25/a.

77.508 forint

5

Bokor Péter Bendegúz

Hortobágy u. 22.

78.049 forint

6

Bonczás Regina

Baksay D. u. 3.

78.638 forint

7

Zelizi Dóra

Károlyi S. u. 66.

81.485 forint

Támogatás összege: 1.000 forint/hó
Név

Cím

Egy főre jutó jövedelem
85.500 forint felett

1

Kerékgyártó Márk

Kossuth u. 83.

87.988 forint

2

Jakab Anett (B típusú)

Mikes K. 13.

90.836 forint

3

Tóth Dóra

Rózsa u. 2.

119.987 forint

4

Tóth Zita

Rózsa u. 2.

119.987 forint

7./ 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
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Beke Imre polgármester, előterjesztés tett Nádudvar Város Önkormányzat és a Nádudvari
Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. között kötött
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítására, melynek írásos anyaga a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Elmondta, hogy technikai módosításokat tartalmaz az előterjesztés , és javasolta a
képviselő-testület tagjainak , hogy az alábbi határozattal fogadják el:
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. november 30.
Beke Imre polgármester
Melléklet a

/2016. (

) Ök. sz. határozathoz

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 1. számú módosítása
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 2016. június 30-án létrejött közszolgáltatási szerződést a Felek 2016. november 25-i
hatállyal az alábbiak szerint módosítják:
1.) A szerződés 1. pontjának hatályos szövege a következő:
A szerződés tárgya
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1. Az Önkormányzat megbízza a Közszolgáltatót, hogy 2014. július hó 1. naptól 2024.
június 30. 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.
A szerződés egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak.
Ezen szerződést, mely 4 példányban készült és amelyből 2 példány Önkormányzatot, 2
példány Közszolgáltatót illeti - a felek –Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete
……/2016. ( ) önkormányzati számú jóváhagyó határozatát követően -, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírják.
Nádudvar, 2016. november
_________________________
Önkormányzat képviseletében
Beke Imre polgármester

____________________________
Közszolgáltató képviseletében
Ludman Lajos ügyvezető

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

Képviselő-testületének

98/2016.

(XI.24.)

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. november 30.
Beke Imre polgármester
Melléklet a 98/2016. (XI.24.) Ök. sz. határozathoz

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 1. számú módosítása
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.)
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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 2016. június 30-án létrejött közszolgáltatási szerződést a Felek 2016. november 25-i
hatállyal az alábbiak szerint módosítják:
1.) A szerződés 1. pontjának hatályos szövege a következő:
A szerződés tárgya
1. Az Önkormányzat megbízza a Közszolgáltatót, hogy 2014. július hó 1. naptól 2024.
június 30. 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.
A szerződés egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak.
Ezen szerződést, mely 4 példányban készült és amelyből 2 példány Önkormányzatot, 2
példány Közszolgáltatót illeti - a felek –Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete
98/2016. (XI.24.) önkormányzati számú jóváhagyó határozatát követően -, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírják.
Nádudvar, 2016. november

_________________________
Önkormányzat képviseletében
Beke Imre polgármester

____________________________
Közszolgáltató képviseletében
Ludman Lajos ügyvezető

8./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának
módosítása.
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvari Szociális Intézményfenntartó
Társulás Társulási megállapodásának módosítására, melyek írásos anyaga a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Kalmár Erzsébet egészségügyi, ifjúsági és szociális bizottság elnöke, a bizottság
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az előterjesztésben
foglaltakat az alábbi határozattal fogadják el:
Nádudvar
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Nádudvari
Szociális
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának a mellékletben szereplő
módosítását elfogadja.
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A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Nádudvari Szociális
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsát értesítse.
Határidő:
Felelős:

2016. november 30.
Beke Imre polgármester

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete
határozatának melléklete

………/2016.

(…..)

Ök.sz.

Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA I. számú módosítása
mely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében kapott felhatalmazás
szerint
Nádudvar Város Önkormányzata
Székhely: 4181 Nádvar, Fő út 119 sz.
Képviselője: Beke Imre polgármester
Lakosságszám: 9203 fő
Tetétlen Község Önkormányzata
Székhely: 4184 Tetétlen, Kossuth u. 65. sz.
Képviselője: Borbélyné Fülöp Hajnalka polgármester
Lakosságszám: 1384 fő
Bihardancsháza Község Önkormányzata
Székhely: 4175 Bihardancsháza, Kossuth u. 17. sz.
Képviselője: Major József polgármester
Lakosságszám: 193 fő
mint tagok által a 2015. november 30-án megkötött és 2016. január 1-én hatályba lépett
társulási megállapodást a tagok az alábbiak szerint módosítják:
1.) A Társulási Megállapodás XVII. pontja (4) bekezdése szöveg az alábbiak szerint
módosul:
(4) A Szociális Szolgáltató Központ:
- Székhelye: 4181 Nádudvar, Fő út 48. sz. hrsz.: 1754
- Telephelyei/területi irodái:
a) 4181 Nádudvar, Fő út 50-52. sz. hrsz.: 1755/2
b) 4184 Tetétlen , Rákóczi u. 1. sz. hrsz.: 427
c) 4175 Bihardancsháza, Petőfi u. 2. sz. hrsz.: 129
A Társulási Megállapodás egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak.
A Társulási Megállapodás módosítása 2017. január 1-én lép hatályba.
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A társulási megállapodás módosítását, annak elolvasását, tartalmának megismerését és
megértését követően a társulást alkotó települési önkormányzatok polgármesterei az
önkormányzat nevében – mint akaratukkal mindenben megegyezően – helybenhagyólag
saját kezű aláírással látják el.
Nádudvar, 2016.

………

Záradék:
A
Nádudvari
Szociális
Intézményfenntartó
Társulást
alkotó
települési
önkormányzatok Képviselő-testületei a Társulási Megállapodás módosítását
határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat magukra nézve kötelező
rendelkezésként elfogadták.
Települési
önkormányzat
Képviselő-testülete:
Nádudvar Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bihardancsháza
Község
Önkormányzat Képviselő-testülete
Tetétlen Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

Jóváhagyó határozat száma:

A
Nádudvari
Szociális
Intézményfenntartó
Társulást
alkotó
települési
önkormányzatok Képviselő-testülete nevében a Társulási Megállapodás módosítását
aláírásával látta el:
Települési
Önkormányzat
Képviselő-testülete
nevében
Nádudvar
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bihardancsháza
Község
Önkormányzat
képviselő-testülete
Tetétlen
Község
Önkormányzat
képviselő-testülete

Polgármester

Aláírás

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2016. (XI. 24. ) Ök.sz.
határozata:

Nádudvar
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Nádudvari
Szociális
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának a mellékletben szereplő
módosítását elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Nádudvari Szociális
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsát értesítse.
Határidő:
Felelős:

2016. november 30.
Beke Imre polgármester

Nádudvar Város Önkormányzat
határozatának melléklete

Képviselő-testülete

99/2016.

(XI.24.)

Ök.sz.

Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA I. számú módosítása
mely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében kapott felhatalmazás
szerint
Nádudvar Város Önkormányzata
Székhely: 4181 Nádvar, Fő út 119 sz.
Képviselője: Beke Imre polgármester
Lakosságszám: 9203 fő
Tetétlen Község Önkormányzata
Székhely: 4184 Tetétlen, Kossuth u. 65. sz.
Képviselője: Borbélyné Fülöp Hajnalka polgármester
Lakosságszám: 1384 fő
Bihardancsháza Község Önkormányzata
Székhely: 4175 Bihardancsháza, Kossuth u. 17. sz.
Képviselője: Major József polgármester
Lakosságszám: 193 fő
mint tagok által a 2015. november 30-án megkötött és 2016. január 1-én hatályba lépett
társulási megállapodást a tagok az alábbiak szerint módosítják:
1.) A Társulási Megállapodás XVII. pontja (4) bekezdése szöveg az alábbiak szerint
módosul:
(4) A Szociális Szolgáltató Központ:
- Székhelye: 4181 Nádudvar, Fő út 48. sz. hrsz.: 1754
- Telephelyei/területi irodái:
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a) 4181 Nádudvar, Fő út 50-52. sz. hrsz.: 1755/2
b) 4184 Tetétlen , Rákóczi u. 1. sz. hrsz.: 427
c) 4175 Bihardancsháza, Petőfi u. 2. sz. hrsz.: 129
A Társulási Megállapodás egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak.
A Társulási Megállapodás módosítása 2017. január 1-én lép hatályba.
A társulási megállapodás módosítását, annak elolvasását, tartalmának megismerését és
megértését követően a társulást alkotó települési önkormányzatok polgármesterei az
önkormányzat nevében – mint akaratukkal mindenben megegyezően – helybenhagyólag
saját kezű aláírással látják el.
Nádudvar, 2016.

………

Záradék:
A
Nádudvari
Szociális
Intézményfenntartó
Társulást
alkotó
települési
önkormányzatok Képviselő-testületei a Társulási Megállapodás módosítását
határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat magukra nézve kötelező
rendelkezésként elfogadták.
Települési
önkormányzat
Képviselő-testülete:
Nádudvar Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bihardancsháza
Község
Önkormányzat Képviselő-testülete
Tetétlen Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

Jóváhagyó határozat száma:

A
Nádudvari
Szociális
Intézményfenntartó
Társulást
alkotó
települési
önkormányzatok Képviselő-testülete nevében a Társulási Megállapodás módosítását
aláírásával látta el:
Települési
Önkormányzat
Képviselő-testülete
nevében
Nádudvar
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bihardancsháza
Község
Önkormányzat
képviselő-testülete
Tetétlen
Község
Önkormányzat
képviselő-testülete

Polgármester

Aláírás
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9./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Előterjesztés útalapos utak építésére vonatkozó keretösszeg elkülönítésére.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester

Beke Imre polgármester, előterjesztést tett az útalapos utak építésére vonatkozó
keretösszeg
elkülönítésére, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kalmár Erzsébet képviselő, az előterjesztésben 20 millió forint elkülönítéséről van szó,
és 3200 fm út megvalósításáról. Ez az összeg elegendő erre, hogy meg tudják valósítani az
útépítést, vagy hogyan pályázzanak a lakók?
Beke Imre polgármester, ez egy lehetőség.
Ludman Lajos TVG-Nonprofit Kft. ügyvezetője, elmondta, hogy 70 millió forintba kerülne
az egész, ha minden út megépülne. Ezek az útépítések pályázhatók, ha kiírják a
pályázatot ebben az évben. Csak a zúzottköves utalapos utakra szól.
Czibere Lajos képviselő, pályázhatnak ezek az utcák, akik az előterjesztésben
szerepelnek?
Beke Imre polgármester, a keret meg van határozva.
Ludman Lajos TVG-Nonprofit Kft. ügyvezetője, vélhetően olyan felhívás lesz kiírva, hogy a
20 millió ft elég lesz. Meg lesznek határozva a feltételek a pályázatban . Véleménye szerint
rangsorolni kell az utcákat. Ha minden utca akar pályázni, ez a pénz nem lesz elég.
Dr. Danka József képviselő, ez csak utalapról szól?
Beke Imre polgármester, földútból zúzott kövesút lesz .
Korcsmáros Sándor képviselő megérkezett az ülésterembe, igy a jelenlévő képviselők
száma 7 fő
Kalmár Erzsébet képviselő, ki irja ki a pályázatot?
Beke Imre polgármester, a TVG-Nonprofit Kft. a polgármester és a testület megbízásával.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az előterjesztést az alábbi határozattal
fogadják el:
Az önkormányzat 2016. évben az adóbevételi többletből 20 MFt-ot javasol elkülöníteni
az alant felsorolt földutak útalapjának megépítésére a szükségesség és a rendelkezésre
álló keret sorrendjében. A keretet növelni lehet az útépítéssel érintett ingatlan tulajdonosok
érdekeltségi hozzájárulásával, amelyről a Képviselő-testület az útépítési érdekeltségi
hozzájárulásról szóló 17/2016. (….) önkormányzati számú rendelet elfogadásával döntött.
Amennyiben a keret a tárgyévben az időjárás miatt nem kerül felhasználásra az
államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján a 2016. évi
pénzmaradvány részét képezi.
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Város
neve

Utca megnevezése

Nádudva
rNádudva

Közterület típusa

Út
hossza
(m)

Petri- Derzs utca (utolsó köz)

Közút

Úthálózat

Földút

33,48

Dózsa György utca(2011
hrsz)
Lukács Dénes utca

Közút

Úthálózat

Földút

74,45

Közút

Úthálózat

Földút

116,79

Nádas utca

Közút

Úthálózat

Földút

235,28

Esze Tamás utca

Közút

Úthálózat

Földút

228,56

Varga utca

Közút

Úthálózat

Földút

229,24

Izabella utca

Közút

Úthálózat

Földút

231,11

Mátyás K. utca (3156 hrsz.)

Közút

Úthálózat

Földút

58,92

rNádudva
rNádudva

Mátyás K. utca (3156 hrsz.)

Közút

Úthálózat

Földút

58,92

Mátyás K. utca (3060 hrsz.)

Közút

Úthálózat

Földút

60,41

rNádudva
rNádudva

Akácfa utca

Közút

Úthálózat

Földút

125,16

Somogyi Béla utca (1999
hrsz.)
Somogyi Béla utca (1999

Közút

Úthálózat

Földút

24,34

Közút

Úthálózat

Földút

58,88

hrsz.)
Ady Endre utca

Közút

Úthálózat

Földút

59,41

rNádudva
rNádudva

Seregélyes utca

Közút

Úthálózat

Földút

99,45

Seregélyes utca

Közút

Úthálózat

Földút

55,53

rNádudva
rNádudva

Mártirok utca

Közút

Úthálózat

Földút

120,30

Mártirok u. (3564 hrsz.)

Közút

Úthálózat

Földút

61,00

Szikoldal utca (321 hrsz.)

Közút

Úthálózat

Földút

76,85

Kövy utca (55 hrsz.)

Közút

Úthálózat

Földút

45,13

rNádudva
rNádudva

Honvéd utca (2069 hrsz.)

Közút

Úthálózat

Földút

68,26

Völgyalja utca

Közút

Úthálózat

Földút

435,58

rNádudva
rNádudva

Bárány utca

Közút

Úthálózat

Földút

52,53

Árpád utca

Közút

Úthálózat

Földút

207,84

Baksay Dániel utca

Közút

Úthálózat

Földút

231,46

Hajdu J. utca (egy
szakasza)

Közút

Úthálózat

Földút

210,31

rNádudva
rNádudva
rNádudva
rNádudva
rNádudva
rNádudva

FÖLD

rNádudva
rNádudva

rNádudva
rNádudva

rNádudva
rNádudva
rNádudva
r

FÖLDÚT ÖSSZESEN: 3200,2
7

A képviselő-testület megbízza a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási
Nonprofit Kft –t az útépítési munkálatokkal kapcsolatos teendők elkezdésével.
Határidő:

folyamatos

Felelős:

Beke Imre polgármester
Ludman Lajos TVG-Nonprofit Kft. ügyvezetője

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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Nádudvar Városi Önkormányzat
önkormányzati számu határozata:

Képviselő-testületének

100/2016.

(XI.24.)

Az önkormányzat 2016. évben az adóbevételi többletből 20 MFt-ot javasol elkülöníteni
az alant felsorolt földutak útalapjának megépítésére a szükségesség és a rendelkezésre
álló keret sorrendjében. A keretet növelni lehet az útépítéssel érintett ingatlan tulajdonosok
érdekeltségi hozzájárulásával, amelyről a Képviselő-testület az útépítési érdekeltségi
hozzájárulásról szóló 17/2016. (……..) önkormányzati számú rendelet elfogadásával
döntött.
Amennyiben a keret a tárgyévben az időjárás miatt nem kerül felhasználásra az
államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján a 2016. évi
pénzmaradvány részét képezi.
Város
neve
Nádudva
rNádudva
rNádudva
rNádudva
rNádudva
rNádudva
rNádudva
rNádudva
rNádudva
rNádudva
FÖLD

rNádudva
rNádudva
rNádudva
rNádudva
rNádudva
rNádudva
rNádudva
rNádudva
rNádudva
rNádudva
rNádudva
rNádudva
rNádudva
rNádudva
rNádudva
rNádudva
rNádudva
r

Utca megnevezése

Közterület típusa

Út
hossza
(m)

Petri- Derzs utca (utolsó köz)

Közút

Úthálózat

Földút

33,48

Dózsa György utca(2011
hrsz)
Lukács Dénes utca

Közút

Úthálózat

Földút

74,45

Közút

Úthálózat

Földút

116,79

Nádas utca

Közút

Úthálózat

Földút

235,28

Esze Tamás utca

Közút

Úthálózat

Földút

228,56

Varga utca

Közút

Úthálózat

Földút

229,24

Izabella utca

Közút

Úthálózat

Földút

231,11

Mátyás K. utca (3156 hrsz.)

Közút

Úthálózat

Földút

58,92

Mátyás K. utca (3156 hrsz.)

Közút

Úthálózat

Földút

58,92

Mátyás K. utca (3060 hrsz.)

Közút

Úthálózat

Földút

60,41

Akácfa utca

Közút

Úthálózat

Földút

125,16

Somogyi Béla utca (1999
hrsz.)
Somogyi Béla utca (1999

Közút

Úthálózat

Földút

24,34

Közút

Úthálózat

Földút

58,88

hrsz.)
Ady Endre utca

Közút

Úthálózat

Földút

59,41

Seregélyes utca

Közút

Úthálózat

Földút

99,45

Seregélyes utca

Közút

Úthálózat

Földút

55,53

Mártirok utca

Közút

Úthálózat

Földút

120,30

Mártirok u. (3564 hrsz.)

Közút

Úthálózat

Földút

61,00

Szikoldal utca (321 hrsz.)

Közút

Úthálózat

Földút

76,85

Kövy utca (55 hrsz.)

Közút

Úthálózat

Földút

45,13

Honvéd utca (2069 hrsz.)

Közút

Úthálózat

Földút

68,26

Völgyalja utca

Közút

Úthálózat

Földút

435,58

Bárány utca

Közút

Úthálózat

Földút

52,53

Árpád utca

Közút

Úthálózat

Földút

207,84

Baksay Dániel utca

Közút

Úthálózat

Földút

231,46

Hajdu J. utca (egy
szakasza)

Közút

Úthálózat

Földút

210,31

FÖLDÚT ÖSSZESEN: 3200,2
7
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A képviselő-testület megbízza a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási
Nonprofit Kft –t az útépítési munkálatokkal kapcsolatos teendők elkezdésével.
Határidő: folyamatos
Felelős:
Beke Imre polgármester,
Ludman Lajos TVG-Nonprofit Kft. ügyvezetője
Beke Imre polgármester elhagyta az üléstermet, mivel a következő napirendben érintett, és
átadta az ülés vezetését Réz Szilárd alpolgármesternek.
10./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Javaslat a polgármester jutalmának meghatározására
Előterjesztő: Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság elnöke
Réz Szilárd alpolgármester, felkérte dr. Danka József ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság
elnökét,
hogy a polgármester jutalmáról szóló javaslatot terjessze a képviselő-testület elé.
Dr. Danka József
ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság elnöke, javaslatot tett a
polgármester jutalmának meghatározására, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
A bizottság megtárgyalta, és elfogadta a javaslatot, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Réz Szilárd alpolgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak,
előterjesztésben szereplő javaslatot az alábbi határozattal fogadják el:

hogy

az

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Beke Imre polgármester részére,
Nádudvar Város fejlődése és fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként, 2016.
második félévére vonatkozóan, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény
225/H.
§
felhatalmazása
alapján,
1.346.000.-Ft,
azaz
egymillióháromszáznegyvenhatezer forint összegű jutalmat állapít meg.
Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a polgármester jutalmának számfejtése és
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. 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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Nádudvar Város Önkormányzat
Önkormányzati számu határozata:

Képviselő-testületének

101/2016.

(XI.24.)

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Beke Imre polgármester részére,
Nádudvar Város fejlődése és fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként, 2016.
második félévére vonatkozóan, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény
225/H.
§
felhatalmazása
alapján,
1.346.000.-Ft,
azaz
egymillióháromszáznegyvenhatezer forint összegű jutalmat állapít meg.
Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a polgármester jutalmának számfejtése és
folyósítása érdekében a szükséges lépeseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

azonnali
Vincze András jegyző
Kovács Lászlóné irodavezető

11./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési tervének
elfogadása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester megérkezett az ülésterembe , igy a jelenlévő képviselők száma
7 fő, és visszavette az ülés vezetését.
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város Önkormányzatának 2017.
évi belső ellenőrzési tervének elfogadására , melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az előterjesztést az alábbi határozati
javaslattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és az előterjesztés
szerint elfogadja az önkormányzat 2017. évi ellenőrzési tervét.
Utasítja a jegyzőt, hogy az ellenőrzési tervben foglaltak alapján az érintetteket értesítse ki.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Vincze András jegyző
Kovács Lászlóné Munkaügyi, Hatósági és Igazgatási
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
Önkormányzati számu határozata:

Képviselő-testületének

102/2016.

(XI.25.)

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és az előterjesztés
szerint elfogadja az önkormányzat 2017. évi ellenőrzési tervét.
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Utasítja a jegyzőt, hogy az ellenőrzési tervben foglaltak alapján az érintetteket értesítse ki.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Vincze András jegyző
Kovács Lászlóné Munkaügyi, Hatósági és Igazgatási
Irodavezető
12./
Boros Lajosné alpolgármester, a 2016. évi adventi programmal kapcsolatban elmondta,
hogy minden réteget próbáltak megszólítani a programmal. December 01-vel indul,
párhuzamban a karácsonyi sütemény sütő versennyel. A Művelődési Házban találkozás a
Mikulással december 6-án, amely tavaly is nagy sikernek örvendett. A pénzügyi keret
megvan a rendezvényre.
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy az
adventi rendezvénysorozatra meg van a keretösszeg. Az igazgatónő volt egyeztetni és azt
követte a tervezés. A végleges keretösszeg 1.5 mft.
13./
Kalmár Erzsébet képviselő,
megkérte Boros Lajosné alpolgármestert, hogy a sütemény
versenyen az SZSZK énekkar léphessen fel, ha van rá lehetőség. Egerben térségi kiváló
minősítést értek el.
A civilszervezetek rászorultak támogatásával kapcsolatos megbeszélés az SZSZK-ban lesz
hétfőn 10 órakor.
Boros Lajosné alpolgármester, természetesen van lehetőség az énekkar
versenyen történő részvételére, egyeztetni kell benne.

sütemény

14./
Kalmár Erzsébet képviselő, megkérdezte, hogy a gazdasági iskolánál lévő buszváró
használható –e már? Nincs peron, nincs leálló sáv, nincs ami jelezné, hogy a
buszvezetőnek, hogy ott is van felszálló.
Beke Imre polgármester, Rásó Sándor nádudvari lakos kereste meg ezzel a problémával,
az ügyben már kapott is választ.
Ludman Lajos TVG-Nonprofit Kft. ügyvezetője , elmondta, hogy peron eddig sem volt. Új
helyszínre kerül a buszmegálló, a terv engedélyét még nem kapták meg a peronra
vonatkozóan. A Közutnál ismét fognak érdeklődni ez ügyben.
15./
Dr. Danka József képviselő , több ízben felvetette már, hogy a buszmegállónál nincs
világítás. Ez még a mai napig nem oldódott meg, pedig a törvény előírja, hogy a
közterületet ki kell világítani. A Fő utcai is ki van világítva, itt miért nincs. Ez vonatkozik a
művelődési házra is, ott is van, ahol nincs világítás, pedig ott is közlekednek.
Beke Imre polgármester, ideiglenes jelleggel meg kell oldani a buszmegálló világítását.
Ludman Lajos TVG-Nonprofit Kft. ügyvezetője, az ideiglenes jelleggel történő megvilágítás
az nem jó,nem felel meg ,csak az EON-tól lehet megrendelni a munkát.
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Beke Imre polgármester, a közvilágítás jellegű fényt meg kell terveztetni, idei keretbe nem
tudja, hogy belefér –e, vagy csak majd jövőre. A TVG-Nonprofit Kft. terveztesse meg.
16./
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvari Településfejlesztési és
Városgazdálkodási
Nonprofit Kft. tagi kölcsön visszafizetési határidejének
meghosszabbítására, melyről a határozati javaslat jelen ülésen kiosztásra került, és a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, a Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kapcsolatban
elmondta, hogy a beszámoló és az üzleti terv tárgyalása le lett véve napirendről. Ebben
részletes egyeztetés volt , hogy minden kötelezettségnek megfeleljen, és a likviditásnak is
megfeleljen.
Most azonban nincs döntés, de fontos dolog a tagi kölcsön. A tavalyi 17 millió ft. volt, az
idei az másik kölcsön, melynek fizetési határideje
június 30-a volt, de meg lett
hosszabbítva november 30-ig. Most, mivel nincs döntés, javasolja, hogy a testület
december 31-ig hosszabbítsa meg a
futamidőt a tagi kölcsön visszafizetésére
vonatkozóan.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a Nádudvari
Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. tagi kölcsön
Visszafizetési határidejét 2016. december 31-ig meghosszabbítsa az alábbi határozattal
fogadják el.
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a 174/2015. (XII.15.) önkormányzati
számú határozata alapján megkötött tagi kölcsön 4. pontjában rögzített visszafizetési
határidőt 2016. november 30-ról 2016. december 31-re módosítja.
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.
Felelős:

Határidő:

Beke Imre polgármester
Ludman Lajos ügyvezető
Jakabné Beke Gyöngyi Közgadasági és Pénzügyi Iroda vezetője
2016. november 30.

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat
önkormányzati számu határozata:

Képviselő-testületének

103/2016.

(XI.24.)

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a 174/2015. (XII.15.) önkormányzati
számú határozata alapján megkötött tagi kölcsön 4. pontjában rögzített visszafizetési
határidőt 2016. november 30-ról 2016. december 31-re módosítja.
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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.
Felelős:

Határidő:

Beke Imre polgármester
Ludman Lajos ügyvezető
Jakabné Beke Gyöngyi Közgadasági és Pénzügyi Iroda vezetője
2016. november 30.

17./
Beke Imre polgármester, felolvasta Szita Károly Megyei Jogú Városok Szövetsége
elnökének csatlakozási felhívását, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az alábbi csatlakozási felhívás aláírását
támogassák, és hatalmazza fel a képviselő-testület annak aláírására:
Csatlakozás a Megyei Jogú Városok Szövetségének felhívásához
A magyar emberek, Európában elsőként, népszavazáson nyilváníthatták ki véleményüket
az Európai Bizottság kötelező betelepítési kvótára vonatkozó terveiről.
Nekünk, demokratikusan választott települési vezetőknek, kötelességünk tiszteletben
tartani választóink akaratát. A népszavazás alkalmával a magyar emberek egyértelműen
és világosan állást foglaltak. 98%-ot meghaladó arányban utasították el a kötelező
betelepítésről szóló brüsszeli terveket.
Ezúton csatlakozom Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetség elnökének
felhívásához. Együtt kérjük az Európai Bizottságot, hogy hallja meg a magyar és európai
polgárok hangját! Vonja vissza a kötelező betelepítési kvótákról szóló terveket, és tegyen
meg mindent a schengeni határok és az európai polgárok védelme érdekében.
…………………………………
…………………………………
település
polgármester
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő
A képviselő-testület a csatlakozási felhívás aláírását 4 igen és 3 nem szavazattal
támogatja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, melyről az alábbi
határozatot hozta:
Nádudvar Városi
Önkormányzat
önkormányzati számu határozata:

Képviselő-testületének

104/2016.

(XI.24.)

Csatlakozás a Megyei Jogú Városok Szövetségének felhívásához
A magyar emberek, Európában elsőként, népszavazáson nyilváníthatták ki véleményüket
az Európai Bizottság kötelező betelepítési kvótára vonatkozó terveiről.
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Nekünk, demokratikusan választott települési vezetőknek, kötelességünk tiszteletben
tartani választóink akaratát. A népszavazás alkalmával a magyar emberek egyértelműen
és világosan állást foglaltak. 98%-ot meghaladó arányban utasították el a kötelező
betelepítésről szóló brüsszeli terveket.
Ezúton csatlakozom Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetség elnökének
felhívásához. Együtt kérjük az Európai Bizottságot, hogy hallja meg a magyar és európai
polgárok hangját! Vonja vissza a kötelező betelepítési kvótákról szóló terveket, és tegyen
meg mindent a schengeni határok és az európai polgárok védelme érdekében.
…………………………………
…………………………………
település
polgármester
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási szándék aláírására, és
az érintett fél részére történő megküldésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Beke Imre polgármester
18./
Beke Imre polgármester, tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy továbbra is folyik
az egyeztetés az iskola és a KLIK között.
KLIK-nek nem kell a konyha, így az és az ebédlő marad az önkormányzatnál. Minden más
a sportcsarnokkal együtt viheti a KLIK működtesse, de a tulajdonos a részét ingyen adja
oda a civilszervezeteknek használatra. Ez a sportcsarnokra vonatkozik, hétfőtől –
vasárnapig. Cserébe a rendezvényekre ad helyet az ebédlőbe az önkormányzat a KLIKnek. Jelenleg zajlik az egyeztetés.
19./
Beke Imre polgármester, tájékoztatta a képviselőket arról, hogy felmérette a közvilágítási
lámpatesteket. Jelenleg 1792 oszlop van Nádudvaron, és abból 1072 db. világit.
Foglalkozni kell vele. Van egy közvilágítással kapcsolatos cég, akivel egyeztet. Jó lenne, ha
minden lámpatesten világítana az égő.
20./
Beke Imre polgármester, tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a Minden Gyermek
Lakjon Jól Alapítványtól kapott –mailben, bölcsőde építésére vonatkozó pályázatra hívják
fel a figyelmet. Ezt a levelet átadta Ludman Lajos TVG-Nonprofit Kft. ügyvezetőjének
tanulmányozás végett.
21./
Beke Imre polgármester, tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy Jakab Attila
nádudvari lakossal személyes megbeszélése volt a korábban beadott határkő ügyében,
illetve a Lukács Dénes utcai forgalomkorlátozással kapcsolatban.
Meg kell nézni, hogy hova lehet elterelni a nagy gépeket, pályázati lehetőségeket is
figyelni. Majd vissza fognak erre térni.
Boros Lajosné alpolgármester, határkő ügyben elmondta, hogy valamikor régen , a
véntemető sarkán tényleg volt egy kő, emlékszik rá, de hogy mi történt vele azt nem tudja.
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23./
Réz Szilárd alpolgármester, tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a Kremnitzky
féle ingatlan a Mester utca sarkán árverésre van meghirdetve. Érdemes lenne, ha az
önkormányzat utánajárna, hogy mennyibe kerül. Igen jó helyen van, meg kellene
vásárolni.
Beke Imre polgármester, utána fognak nézni, egyébként tényleg jó helyen van, a
központban.

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, az ülést 16,00 órakor berekesztette.

Kmft.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

dr. Danka József
Réz Szilárd
jegyzőkönyv-hitelesítők
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