JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2017. március 02-án 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,
Csendes Ferenc,
Dr. Danka József,
Kalmár Erzsébet,
Ludmanné Papp Ilona,
Réz Szilárd képviselők
Vincze András jegyző,
Dr. Sós Csaba aljegyző,
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,
Kovács Lászlóné irodavezető,
Ludman Lajos TVG-Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Boros Csaba TVG-Nonprofit Kft. gazdasági vezető,
Tóthné Budaházi Judit ÁMK igazgató,
Balázs Andrea SZSZK intézményvezető,
Mészárosné Sárközi Erika óvodavezető,
Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,
Távolmaradását bejelentette:
Korcsmáros Sándor képviselő
Beke Imre polgármester, köszönti a megjelent képviselőket és megállapította, hogy
8 fő képviselő jelen van, így a testület határozatképes.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Előterjesztést tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre dr. Danka József és Réz Szilárd
képviselőkre, melyet a testület 8 igen szavazattal elfogadott.
Beke Imre polgármester, ezt követően előterjesztést tett a meghívóban közölt
napirendi pontokra, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbiak
szerint fogadott el:
1) Nádudvar Város Önkormányzatának középtávú adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről
Előterjesztő: Beke Imre polgármester

-22) Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2017. évi
költségvetésének megvitatására.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
3) Előterjesztés a TVG (Nádudvari Nonprofit) Kft. 2017. évi üzleti tervének
megvitatására.
Előterjesztő: Ludman Lajos ügyvezető
4) Az önkormányzati ASP rendszer bevezetésének előkészítésére a KÖFOP-1.2.1VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez „ támogatásra pályázat benyújtása.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
5) Különfélék
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzatának középtávú adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város Önkormányzatának
középtávú adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről,
melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Csendes Ferenc pénzügyi bizottság elnöke, a bizottság megtárgyalta az
előterjesztést , azt elfogadta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztést az alábbi határozati javaslattal fogadják el:
Nádudvar, Város Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 29/A § értelmében a határozat 1. számú melléklete szerint
fogadja el a tárgyévet követő három évre az önkormányzat saját bevételei összegét,
valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségeinek várható
összegét.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a középtávú időszakra a
vállalható adósságot keletkeztető ügyleteknél a várható saját bevételek
nagyságrendjét vegye alapul.
Határidő: azonnal
Felelős: Beke Imre polgármester
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A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2017. (III.02.)
önkormányzati számú határozata:
Nádudvar, Város Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 29/A § értelmében a határozat 1. számú melléklete szerint
fogadja el a tárgyévet követő három évre az önkormányzat saját bevételei összegét,
valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségeinek várható
összegét.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a középtávú időszakra a
vállalható adósságot keletkeztető ügyleteknél a várható saját bevételek
nagyságrendjét vegye alapul.
Határidő: azonnal
Felelős: Beke Imre polgármester
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Tárgy: Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2017. évi
költségvetésének megvitatására.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város Önkormányzat és
intézményei 2017. évi költségvetésének megvitatására, melynek irásos anyaga a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a beszámolót és a rendelet-tervezetet
együtt tárgyalják.
Elmondta, hogy a költségvetés előkészítését megelőzően az intézményvezetőkkel
egyeztetések történtek, mely nagyban segítette a költségvetési rendelet
megalkotását. Az általuk egyeztetett és kért adatok bekerültek a költségvetésbe.
A szakszervezeti képviselőkkel is történt egyeztetés a költségvetést illetően. Ott
felvetésre került, hogy az intézményben foglalkoztatott közfoglalkoztatottak
kapjanak ingyenes ebédet.
A bizottságok is alaposan átbeszélték a 2017. évi költségvetést, ott a kérdésekre
választ kaptak. Most csak a bizottságok összegzése következik.
Csendes Ferenc pénzügyi bizottság elnöke, a bizottság megtárgyalta a 2017. évi
költségvetést és az alábbiakat állapították meg:
Összegezve a központi bérintézkedések pénzügyi kihatását , a legnagyobb pénzügyi
kockázatot jelenti a jelenlegi költségvetésre nézve. A jogszabályokat betartva kell
eljárni, központi forrás hiányában saját forrásból kell megelőlegezni.
A pénzügyi bizottság egyetért a 15 %-os béremeléssel , mely köztisztviselők
illetményalapjának megemelésére vonatkozik , igy 44.500,-ft –ban lenne
megállapítva. Ez az összeg most be van építve a költségvetésbe, de nincs mellette
állami hozzájárulás.
Az iskola kikerült az önkormányzattól, csak a konyha maradt itt, mely beintegrálásra
került az óvodába. Sokkal költséghatékonyabb. Ezt kellene tenni az SZSZK
konyhával is. egy helyen lenne az intézmények konyhája, egy irányítás alatt.
Kevesebb létszám lenne. Át kell majd ezt is gondolni.
A TVG-Nonprofit Kft. működtetési támogatásának összegéből jelentős összeg kerül a
fizikoterápia működtetésére.
A bizottságnak az a javaslata , ezen előterjesztésben foglalt II. alternatíva kerüljön
elfogadásra, mely szerint magasabb lakossági díjkedvezmény van, igaz az
önkormányzati támogatás forrásigénye is magasabb. Mindenkép arra kell törekedni,
hogy az év folyamán a veszteség optimalizálódjon.
Beruházásoknál összességében 150 millió ft került betervezésre, amelyből 55 millió ft
útépítésre. Lakossági önerő bevonásával megvalósuló útépítés, tervezés 5 millió ft, az
útépítésre 50 millió ft önkormányzati forrás kerül elkülönítésre. Ezen felül van még
az arculati kézikönyv, melyre 3.810.000,- ft lett elkülönítve , óvoda vizelvezetés, hideg
vizes kút beüzemelése.
Több beadott pályázat van, de nincs konkrétum, ezért erről nem szól.
Közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatban a bizottsági ülésen a pénzügyi iroda
vezetője elmondta, hogy a beruházás előkészítés nem áll azon a szinten, hogy
beépítésre kerüljön a költségvetésbe, igy a hitelfelvételt sem tudjuk betervezni. Ez
utóbbihoz kormányzati hozzájárulás szükséges, amely Ft-ra megegyező adatokat, és
részletes dokumentációt igényel.
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a szakaszonkénti területi felosztással történő megvalósítás, pl. 2 év alatt lenne meg
a kivitelezés. A lakosságnak is jó lenne. Örvendetes , hogy a tavalyi évi
pénzmaradvány 200 mft A 61 millió ft működési hiányt és a fejlesztési forrás
alapját ez biztosítja. A civilszervezetek működését a képviselő-testületnek
támogatni kell, kérték bevenni a rendeletbe. Ezen belül a képviselő-testület az
Oktatási, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság előkészítő hatáskörében
600.000.- Ft alapot hagy jóvá, amelynek felhasználásáról pályázati kiírás alapján a
Képviselő-testület dönt.
Mindezekkel együtt a bizottság a 2017. évi költségvetést elfogadta és elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Ludmanné Papp Ilona oktatási, kulturális , sport és idegenforgalmi bizottság
elnöke, a bizottság nem volt határozatképes, de a jelenlévők megbeszélték a 2017.
évi költségvetést. Megállapították, hogy ez a költségvetés biztonságos, hiánymentes,
ha nem is optimális, de reális lehetőséget ad az intézménynek a működéshez. A
béreket javasolja növelni a köztisztviselőknél.
Óvodavezető a terveit megvalósíthatja ebből a keretből. Jubileumi jutalmat betervezte,
tud gazdálkodni. Ténylegesen a bölcsődei kérdés merült fel , ott 7 millió ft az
önkormányzati forrás igénye. A kormány alacsony szinten támogatja. Sajnos kétszer
annyi gyereket kellene felvenni, mint ami elő van írva, 12 gyerek vehető fel a bölcsibe,
de már 25 fő van bejelentkezve. Ebből is látszik, hogy nagy szükség van a
bölcsődére.
A Művelődési Központ igazgatónője is elégedett, meg tud oldani mindent, amit
betervezett. Egy fő rendezvényszervezőt tud foglalkozatni. Itt is szükséges a felújítás,
mert a tető beázik. Ettől nagyobb fejlesztésre is szükség lenne, de most ennyire van
lehetőség.
Prioritásként kell kezelni az útépítést, ez az egész város hasznára válik. A
költségvetésbe nincs benne pályázati pénz, ha mégis nyerünk, az nagyon jó lenne.
A civilszervezeteket be kell venni a költségvetésbe, és a pályázatokba.
Kalmár Erzsébet egészségügyi, ifjúsági és szociális bizottság elnöke, a bizottság
megtárgyalta a 2017. évi költségvetést. Egészségügyi feladatra emelkedett a
támogatás. A fizikoterápiát támogatja az önkormányzat. A beszámolóban szereplő
két alternatíva közül a II. sz. támogatja a bizottság. A bizottság elfogadta , és
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a 2017. évi költségvetést.
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, a civilek támogatásával kapcsolatban kérte a
képviselő-testület tagjait, hogy az 5.sz. tájékoztató kimutatásban 11 millió ft van
betervezve, és ha a testület ezt elfogadja, akkor a költségvetésbe beépítik.
Boros Lajosné alpolgármester, ez az első év, amikor ő , mint intézményvezető nem
vett részt a költségvetés egyeztetésben, mivel az iskola működtetése kiszervezésre
került , és 2017. január 1-től teljes egészében ingyenes vagyonkezelésbe került KLIKhez.
Elmondta, hogy ez a költségvetés reménységen felüli. Most emelkednek a bérek is, és
az intézményi életpálya model is plusz forrást jelent a dolgozóknak. A 2017. évi
költségvetésbe bekerült a béremelés is.
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munkájukat, az apparátusnak is. Úgy látja, hogy ez a költségvetés egy stabil
költségvetés. Elfogadásra javasolja.
Kalmár Erzsébet képviselő, szimpatikus neki is ez a költségvetés. Tartalmazza
azokat a dolgokat, ami szükséges a működtetéshez. Elismerést érdemel az
összeállítója és az azt segítő dolgozók is. Eddig mindig csak megszorításokról
hallottunk, de most az egyeztetéseknek és lehetőségeknek köszönhetően mindenki
elégedett.
A konyhák összevonásával kapcsolatban elmondta, Csendes Ferenc képviselőtársának, hogy ő kéri, ezzel kapcsolatban még mielőtt döntés születik, hogy
vizsgálják meg az SZSZK- konyháját. Ez a konyha nem volt felújítva. A másik két
konyha nem egész évben üzemel, mint az SZSZK- 365 napon át. Kell egy
helyzetelemző kalkuláció, mivel kerül kevesebbe , ha összevonásra kerül a konyha.
Ki kell adni a dolgozóknak a szabadságot, és hétvégi főzésért járó szabadnapokat.
Mindenképp meg kell győződni arról, hogy szükséges –e a beintegrálás,
számításokkal alátámasztva, illetve hatáselemzést kér előtte.
Csendes Ferenc képviselő, összevonásról volt szó, nem megszüntetésről.
Létszámoldalról több a lehetőség, kevesebb embert kellene foglalkoztatni.
Egységesen meg kell nézni a kapacitást, kihasználtságot. Ésszerűbb lenne egy
központi konyhai irányítás.
Beke Imre polgármester, egységes irányítással, létszámmal jobban lehet
gazdálkodni, meg kell vizsgálni és ezt visszahozni a testület elé. Komolyan kell vele
foglalkozni, de előtte meg kell vizsgálni.
Boros Lajosné alpolgármester, elmondta, hogy az iskolai konyha belső
ellenőrzésekor derült, ki, hogy a konyha 67 %-ban van kihasználva. Nem fog
megszűnni , csak beintegrálódik, igy is működik közösen az óvoda konyhával. Az
átszervezés gördülékenyen zajlott le, a működtetés folyamatos, és nincs létszámgond
sem.
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, elmondta, hogy nemcsak annyiból áll, hogy
beintegrálni egy helyre a konyhákat. Vannak ezzel kapcsolatban más jellegű munkák
is, mint pl. kötelezettségvállalás a számlák vezetésére stb. Előbb meg kell vizsgálni
a feltételeket, kell egy hatékonysági vizsgálat az összevonásról.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a konyhák
racionalizálásával kapcsolatban vizsgálják meg az SZSZK konyháját, végezzenek
hatásvizsgálatot, és azt követően terjesszék a testület elé megvitatásra.
Határidő: 2017. május 31.
- a fizikoterápia támogatásával kapcsolatban javasolta a képviselő-testület tagjainak,
hogy a II. alternatívát fogadják el.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a
civilszervezetek támogatását az 5.sz. tájékoztató kimutatásban javasoltak szerint
építsék be a költségvetésbe.
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határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2017. (III.02.)
önkormányzati számu határozata:.
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ugy határozott, hogy
a./ a konyhák racionalizálásával kapcsolatban vizsgálják meg az SZSZK konyháját,
végezzenek hatásvizsgálatot, és azt követően terjesszék a testület elé megvitatásra.
b./ a fizikoterápia támogatásával kapcsolatban javasolta a képviselő-testület
tagjainak, hogy a II. alternatívát fogadják el.
c./ a civilszervezetek támogatását az 5.sz. tájékoztató kimutatásban javasoltak
szerint építsék be a költségvetési rendeletbe.
Határidő:

a/ 2017. május 31.
b/ azonnal
c/ azonnal

Felelős: Beke Imre polgármester,
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselőt-testület tagjainak, hogy az
önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet a módosításokkal
együtt fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a fenti javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és a rendelettervezetet rendeletté nyilvánitotta a következők szerint:
NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2017. (III.03.) önkormányzati számú rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(2)bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
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A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri
hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre
(intézményekre) terjed ki.
2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését 1-11 melléklettel:
2.064.000.000 Ft Bevételi főösszeggel
2.064.000.000 Ft Kiadási főösszeggel
____________________ ______________________
1.242.500.000 Ft Költségvetési
bevétellel
1.438.983.252 Ft Költségvetési
kiadással
196.483.252 Ft Költségvetési hiánnyal
60.983.000 Ft -ebből működési
135.500.252 Ft
felhalmozási
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten,
továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1 melléklete
alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok,
önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási ) feladatok szerinti bontásban a
1.2., 1.3, 1.4. . mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A felhalmozási és működési költségvetés egyensúlyi mérlege az alábbiak szerint
alakul:
Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási bevételi terve:
Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadási terve:
Felhalmozási hiány:
Az önkormányzat 2017. évi működési bevételi terve:
Az önkormányzat 2017. évi működési kiadási terve:
Működési hiány:

13.000.000 Ft
148.500.252Ft
135.500.252 Ft
1.229.500.000 Ft
1.290.483.000 Ft
60.983.000 Ft

(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű
bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. mellékletek részletezik.
(6) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselőtestület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

- 11 3. §
A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a
következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak
beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként
a 7. melléklet szerint részletezi.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit
projektenként a 8.1., 8.2., 8.3. mellékletek, összevontan pedig 2/2. melléklet
szerint hagyja jóvá.
(4)
A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati,
továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, a kötelező és önként vállalt
feladatokat, az éves tervezett létszámot költségvetési szervenként, a
9., és a
9.1. - 9.4. mellékletek szerint határozza meg. Az önkormányzat által irányított
költségvetési szervek tervezett létszámát 2017. évben az alábbiak szerint fogadja el a
képviselő-testület:
- Nádudvar Város Önkormányzata:
15 fő
- Polgármesteri Hivatal:
39 fő
- Óvoda és Bölcsőde:
69 fő
- Művelődési Központ és Könyvtár:
13 fő
Mindösszesen:
136 fő
- Közfoglalkoztatottak száma:
39 fő
4. §
A költségvetési többlet felhasználására, illetve a hiány kezelésére vonatkozó
előírások
(1) A képviselő-testület a 2 § (1) bekezdésben foglalt működési és felhalmozási hiány
finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Belső finanszírozási eszközök:
2016. évi pénzmaradvány:
200.000.000 Ft
Külső finanszírozási eszközök:
0
Összesen:
200.000.000 Ft
(2) Az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016.
évi XC. törvény. 3. melléklet III.
önkormányzatok rendkívüli támogatására vonatkozóan pályázatot nyújtson be.
(3) Ezen túlmenően minden egységnek törekedni kell újabb bevételi források
felkutatására. A pályázati lehetőségeket maximálisan köteles minden
intézményvezető és hivatalvezető kihasználni.
(4)

Az önkormányzat saját bevételeinek a tárgyévet követő három évre vonatkozó
összegeit az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség
megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

- 12 (5) A Képviselő-testület az önkormányzat többéves adósságot keletkeztető ügyletekből
és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek rendezésére elfogadta a
20/2017.(III.02.) önkormányzati számú határozatát.
(6) Az önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem határoz
meg az 5. melléklet szerint.
(7) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket, úgy mint a
fejlesztési és más jellegű hitel felvételét a képviselő-testület fenntartja magának. A
hitel felvételeknél a Stabilitási tv. korlátozó előírásait mindenkor figyelembe kell
venni.
(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Gazdálkodási
jogkörök szabályzatában kötelezettségvállalással felruházott köztisztviselőt, hogy az
átmenetileg szabad pénzeszközöket a számlavezető, vagy a kedvezőbb ajánlatot tevő
pénzintézetnél betétben, vagy befektetési értékpapírban elhelyezze.
(9) A Képviselő-testület a Civil szervezetek működését az alábbi pénzösszegekkel
támogatja. Ezen belül a képviselő-testület az Oktatási, Kulturális, Sport és
Idegenforgalmi Bizottság előkészítő hatáskörében 600.000.- Ft alapot hagy jóvá,
amelynek felhasználásáról pályázati kiírás alapján a Képviselő-testület dönt.
Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

1.

Nádudvari Akarat Sportkör

Általános működés

2.

Polgárőr Egyesület

Általános működés

3.

Közgyűjteményi Alapítvány

Általános működés

4.

Sakk Sportegyesület

5.

Edit Fitness Aerobik Egyesület

6.

Kéknefelejcs Citerazenekar

7.

Nádudvari Sportegyesület

Nádudvar Művelődéséért és
Sportjáért Alapítvány
Nádudvari Roma Nemzetiségi
9.
Önkormányzat
Szülőföldünk Nádudvar
10.
Öröksége és Jövője
8.

11.

Medicopter Alapítvány

12.

Kulturális Bizottsági keret

Működés,
versenyeztetés
Működés,
versenyeztetés
20 éves évforduló
rendezvény
Működés

Támogatás
összge
2 600
000
1 400
000
2 500
000
600 000
600 000
150 000
2 180
000

Alapító tagdíj

500 000

Működés, rendezvény

100 000

Működési költségek

200 000

Orvosi műszer
beszerzés
Rendezvények

50 000
600 000

támogatása
13.
14.
15.
11 480
000

Összesen:

(10) Az önkormányzat hitelállományát és esedékes törlesztő-részleteit a 3. sz
melléklet szerinti összeggel hagyja jóvá.
5. §
Költségvetési tartalékok
(1) Az önkormányzat a kiadások között 29.500.000 Ft általános tartalékot és
500.000 Ft Krízis Alapot állapít meg. Az általános tartalékból biztosítani kell a
minimálbér,
és
a
szakmunkás
bérminimum
emelések
miatti
bérdifferenciálásokat, különös tekintetben a közművelődés és a szociális
ágazatban. Az önkormányzati feladatellátásban kockázatos tevékenységnek
minősíthető a tárgyévben a hulladékgazdálkodás átszervezése, amelynek a
közszolgáltatóra, és az ellátásra kötelezettre vonatkozó hatása még teljes
egészében nem ismert.
(2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
6. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a
gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A likviditás biztosítása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni
a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Amennyiben a költségvetési szervek, vagy a gazdasági társaság 30 napon túli,
elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási
előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon
belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési
szervnél, vagy a gazdasági társaságnál – önkormányzati biztost jelöl ki..
(5) A Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője köteles a
tartozásállományról adatot szolgáltatni, a 10. sz. melléklet szerinti
adattartalommal, nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó utolsó napja
állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 20-ig az önkormányzat jegyzője
részére
(6) A költségvetési szerv vezetője felel a számára a saját költségvetésében
meghatározott előirányzatok felhasználásáért és betartásáért. Köteles a
feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy
az biztosítsa a költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos,
hatékony és takarékos felhasználását.
(7) A költségvetési szerv pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja
meg, amelyet a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és Pénzügyi Irodája
felülvizsgál.
(8) A (7) bek-ben foglaltak szerint megállapított pénzmaradvány felhasználásáról a
2016. évi zárszámadás tárgyalásakor a képviselő-testület dönt.

- 14 (9) Rendkívüli támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet
esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
7. §
Az előirányzatok módosítása
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai a kiemelt
előirányzatokon belül saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási kiemelt
előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosítás jogát 5.000 eFt összeghatárig, amely esetenként 1.000 eFt
összeget nem haladja meg, a polgármesterre ruházza. Egyéb esetekben a
képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja
magának. A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december
31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az
Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat
csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles
beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az
átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig
gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység
szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási
előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor
nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a
polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi
költségvetési szerv vezetője köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi
felelősséget von maga után.
(7) A gazdasági társaság a közfeladatok ellátására jóváhagyott önkormányzati
támogatást köteles felhasználni, azt túl nem lépheti. Az ügyvezető köteles
havonta, a tárgyhó utolsó napjának megfelelően, a tárgyhónapot követő hó 20-ig
az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállományról tájékoztatni a
polgármestert. Az üzleti terv be nem tartása fegyelmi felelősséget von maga után.
8. §
A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási
előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel
rendelkeznek.
(2) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2017. január 1. napjától
44.500 Ft-ban állapítja meg.

- 15 (3) A Polgármesteri Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője 2017.
január 1. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő időszakra
illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke a köztisztviselő
alapilletményének 20 %-a.
(4) A Polgármesteri Hivatal középiskolai iskolai végzettségű köztisztviselője 2017.
január 1. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő időszakra
illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke a köztisztviselő
alapilletményének 10 %-a.
(5) A polgármester az intézményeinek pénzellátásáról a havi finanszírozási
szükségletnek, az időarányos előirányzat-felhasználásnak, a beszedett
intézményi saját bevételek, illetve az önkormányzat rendelkezésére álló
pénzeszközök figyelembevételével gondoskodik. A fentiekre havi likviditási tervet
kell kidolgozni. Az önkormányzati irányítás alá tartozó költségvetési szervek
részére az alábbi összegű irányítószervi támogatást (intézményfinanszírozást)
biztosítja az önkormányzat:
- Nádudvari Polgármesteri Hivatal:
239.004.000 Ft
- Napfény Óvoda és Bölcsőde:
314.635.000 Ft
- Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár:
67.861.000 Ft
Összesen:
621.500.000 Ft
A Nádudvari Nonprofit Kft. részére az önkormányzat 98.176.000 Ft összegben
nyújt támogatást a városüzemeltetési feladatok ellátásához. A támogatás
kiutalásához az ügyvezető köteles havi likviditási tervet benyújtani, amellyel
igazolja, hogy a havi kiadásaihoz megfelelő likvid pénzeszközzel rendelkezik.
(6) Az intézményvezetők, az ügyvezető felelős a támogatások takarékos, gazdaságos
és célszerű felhasználásáért.
(7) A kiadások teljesíthetőségének sorrendje: személyi illetmények, szociális
ellátások, közműdíjak, élelmiszer, hitelek és kamatai, beruházás, speciális
támogatások, egyéb dologi kiadások.
(8) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal
és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden
esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban
foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(9) Valamennyi költségvetési szerv számára az ellátott feladatok fedezetéül az
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban
elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési
szerv érdekében használ fel.
(10) A gazdálkodási szervezettel rendelkező költségvetési szerv köteles belső
szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a
gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi
szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat
végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a jegyzőt terheli. A
szabályzatok hatálya kiterjed minden költségvetési szervre. Az önállóan működő
költségvetési
szervek
nyilvántartásukra,
illetve
belső
intézkedésekre
vonatkozóan alkothatnak különálló gazdálkodási szabályokat, amelyet kötelesek
az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével egyeztetni.

- 16 (11) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az
évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek
naprakész nyilvántartást vezetni.
(12) Az önkormányzat az év során 4.000 Eft reprezentációs keretet köteles betartani.
(13) Minden intézmény törekedjen a különböző jogcímeken betervezett kiadások
időarányos felhasználására.
(14) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem
haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át.
Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása szolgálhat.
(15) Az önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200 Eft-ot meghaladó összegű nem
normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a
támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási
helyére vonatkozó adatokat a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig az
önkormányzat honlapján meg kell jelentetni.
(16) A nettó 5 Mft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési
beruházásra,
szolgáltatás-megrendelésre,
vagyonértékesítésre,
vagyonhasznosításra, vagyon, vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint
koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatait
az önkormányzat
honlapján meg kell jelentetni.
(17) A (15)-(16) bek-ben történő intézkedés a polgármester feladata.
(18) Az önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába befolyt bevételt a helyi környezet
és természetvédelemről szóló 20/2009. (XII.10.)
önkormányzati számú
rendeletben foglalt célokra használja fel.
9. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer
keretében
valósul
meg,
melynek
létrehozásáért,
működtetésért
és
továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények
esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szenczi Divizor Kft. útján
gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző
köteles gondoskodni.
(3) A központi költségvetésből érkező támogatások elszámolását az önállóan működő
költségvetési szervek kötelesek elkészíteni, amelyet a Nádudvari Polgármesteri
Hivatal Közgazdasági és Pénzügyi Irodája összegez, és továbbítja a Magyar
Államkincstárhoz. Az önállóan működő költségvetési szervek, intézmények a
2016. évi központi támogatás igényléséhez, és elszámolásához az
intézményvezetők által szolgáltatott adatok támogatások visszafizetése és
büntető kamatok fizetése esetén az intézményvezetők felelősségét meg kell
vizsgálni.
10. §
Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1től kell alkalmazni. Az átmeneti gazdálkodás pénzügyi műveletei e költségvetési
rendeletnek részét képezi.

- 17 (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 2017. évi átmeneti
költségvetési gazdálkodásról szóló 21/2015. (XII.16.) önkormányzati számú
rendelet.

Vincze András

Beke Imre

jegyző

polgármester

- 93 3./Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Előterjesztés a TVG (Nádudvari Nonprofit) Kft. 2017. évi üzleti tervének
megvitatására.
Előterjesztő: Ludman Lajos ügyvezető
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a TVG (Nádudvari Nonprofit) Kft. 2017.
évi üzleti tervének megvitatására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Ludman Lajos TVG-Nonprofit Kft. ügyvezetője, kérte, hogy a most kiosztott
határozati javaslatot pontosítsák.
Csendes Ferenc pénzügyi bizottság elnöke, a bizottság megtárgyalta a Kft.2017. évi
üzleti tervét. 15 %-os béremelés van tervezve. A pénzügyi bizottság bértömeg
szintjén elfogadta a béremelést, de különbséget kell tenni a fizikai, a vezetői és
szellemi munkát végzők között. Várja a Kft. ügyvezetőjének javaslatát a
kategóriánként eltérő mértékű emelésekre..
Gyógyfürdővel kapcsolatban eltérés az önköltségszámításnál egyeztetni szükséges a
pénzüggyel , hogy mi az önkormányzati támogatás.
Jókai úti sportcentrumot és a fürdő gazdálkodását össze kellene vonni. 10 milliós
támogatást adni egyetlen intézménynek, az nagyon sok a többihez képest.
Buszváró működtetésére kevesebb támogatást kapott, 4 millió forintot. Egyeztetni
szükséges a busztársasággal, hogy szálljon be a működtetésbe .
Fejlesztések, a városnál a költségvetésbe betervezésre kerültek . Fontos , hogy
versenyképes ajánlata legyen Kft –nak , és akkor velük kell csináltatni a munkákat,
de ajánlattétel szükséges, a legjobb áron valósítsa meg a Kft az elvállalt munkát.
Azonos ajánlati összegnél a Kft-t kell választani. Egyéb fejlesztéseknél, ahol a Kft
benne van, ott plusz döntés kell a képviselő-testülettől , akár saját, akár
önkormányzati felújításról legyen szó.
Ami nincs benne a város költségvetésébe, akkor lehet csinálni, ha az önkormányzat
lehetőséget ad rá.
Helyiséghasználattal kapcsolatban elmondta, hogy a jelenlegi Petőfi utcai irodaház
energetikai korszerűsítése nem indokolt, a nagy gázfogyasztás ellenére sem. Fontos
hosszabb távon is gondolkodni. Ő ugy gondolja, hogy a volt GAMESZ épülete
alkalmas lenne a kft-nek egy irodaháznak, mivel ott vannak a műhelyek is. Igy a
Petőfi úti iskola felszabadulna , az épületet más célra lehetne használni, akár
értékesíteni is. Ha lesz olyan nagy beruházás, ahova a Kft. a nagy gépeit el tudja
tárolni, akkor meg kell építeni a csarnokot.
Örült annak, hogy megoldódott a halottszállító autóvásárlás. A bizottsági ülésen a
pénzügyi bizottság által elmondott szempontokat ki kell dolgozni, és be kell venni az
üzleti tervbe a bizottság által elmondottakat. Mindezekkel együtt elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Danka József képviselő, a bértáblával kapcsolatban megkérdezte, hogy egyéb
juttatás kétszer van a táblázatban, igy kétfajta juttatást kapnak? Vagy csak
véletlenül lett beirva?
A piaci padok pótlása hogyan áll? erre volt 6.7 millió ft több évvel ezelőtt, de nem
látja mi lett belőle.
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az önkormányzattól kapott pénzt ráköltötték. TOP-os pályázatra várnak, mint
zöldváros , a piac fejlesztése is benne van, reméli nyertes lesz.
Boros Csaba gazdasági vezető, elmondta, hogy egy juttatásról van szó, csak az
egyik dolgozót az önkormányzat finanszírozza, a másik dolgozót pedig a Kft. ezért
van igy megosztva.
Ludman Lajos TVG-Nonprofit Kft. ügyvezetője, a Kft. dolgozóinak egy részét a
önkormányzat finanszírozza, egy részét pedig a Kft. Azért van két sorba irva, igy lett
megbontva. A 15 %-os bértömeg növelésnek örül, a kötelező béremelés őket nem
érinti, az egy másik csoport. Egyeztetni fognak még a bérrel kapcsolatban.
Integráció Jókai úti + fürdő , még a sportpályát is odatenné. Már igy üzemeltetik
létszámgazdálkodásnál is meglátszik, költségszinten együtt kell kezelni.
Azonos közbeszerzéssel , a legjobb áron, ez jól hangzik, ennek örül, mert a Kft.
versenyképes.
A telephellyel kapcsolatban elmondta, hogy olyan ingatlanban gondolkodnak, ami
hosszútávra szól, egyeztetések folyamatban vannak. Fogja tájékozatni a testületet,
és tervet is fog hozni.
Csendes Ferenc képviselőnek elmondta, hogy a volt GAMESZ irodaházat kicsinek
találja, 84 m2. a jelenlegi a Petőfi utcai iroda teljes alapterülete 230 m2. műszaki
szempontból alkalmatlan, parkolási lehetőség nincs. Az biztos, hogy másik helyre kell
költözni az irodának, mert nagyon magas a gázszámla.
Javasolta, hogy a határozati javaslatot az alábbiak szerint módosítsák:
A 3./ pontot kéri kiegészíteni azzal, önkormányzat által finanszírozott,
önkormányzati körbe nem tartozó beruházás….
4./ a társaság saját maga által finanszírozott beruházás végzésére szükséges az
egyedi döntés.
Beke Imre polgármester, megkérdezte, hogy van e kezességvállalási kötelezettsége a
Kft-vel szemben az önkormányzatnak?
Dr. Danka József képviselő, nincs kezességvállalási kötelezettsége az
önkormányzatnak, mert a Kft. saját maga felel érte.
Beke Imre polgármester, ezt követően egyenként tette fel szavazásra a pénzügyi
bizottság által javasolt és az elhangzott módosítási javaslatokat:
1. Az ügyvezetőnek megfontolásra javasolja, hogy a 15 %-os béremelési keretet
differenciáltan ossza fel a vezetői, a szellemi és a fizikai dolgozók között, melyet a
képviselőt-estület 8 igen szavazattal elfogadott.
2. Az önkormányzati kompenzációk kerüljenek leegyeztetésre, és az önkormányzati
költségvetésben szereplő összegekkel egyezzenek meg, melyet a képviselő-testület 8
igen szavazattal elfogadott.
3. Az önkormányzat által finanszírozott beruházási célkitűzések felsorolásában csak
az önkormányzati költségvetésben nevesített beruházások szerepelhetnek, kivéve az
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tartózkodással elfogadott .
4. A társaság által finanszírozott beruházások bonyolítására év közben csak a
tulajdonos által meghozott egyedi döntést követően kerülhet sor, melyet a képviselőtestület 8 igen szavazattal elfogadott.
Dr. Sós Csaba aljegyző, pontosítás szükséges a határozat bevezető részében, mely
az alábbi: „ mint minősített többségi befolyással rendelkező tag” kérte javítani.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a fenti
pontosításokkal együtt , és az előzőekben elhangzott módosításokkal a Kft. 2017. évi
üzleti tervét fogadják el az alábbiak szerint:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint minősített többségi
befolyással rendelkező tag - a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási
Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét az alábbi módosításokkal, és kiegészítésekkel
elfogadásra javasolja a taggyűlésnek:
1. Az ügyvezetőnek megfontolásra javasolja, hogy a 15 %-os béremelési keretet
differenciáltan ossza fel a vezetői, a szellemi és a fizikai dolgozók között.
2. Az önkormányzati kompenzációk kerüljenek leegyeztetésre, és az önkormányzati
költségvetésben szereplő összegekkel egyezzenek meg.
3. Az önkormányzat által finanszírozott beruházási célkitűzések felsorolásában csak
az önkormányzati költségvetésben nevesített beruházások szerepelhetnek, kivéve
az önkormányzati körön kívüli beruházások.
4. A társaság által finanszírozott beruházások bonyolítására év közben csak a
tulajdonos által meghozott egyedi döntést követően kerülhet sor.
Felkéri a Nádudvari Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a taggyűlés elé a módosított
összegekkel átdolgozott üzleti terv kerüljön beterjesztésre.
Felhatalmazza a Képviselő-testület Nádudvar Város Önkormányzat – mint minősített
többségi befolyással rendelkező tag – polgármesterét, hogy, a határozatban
foglaltak figyelembe vételével hozza meg döntését.
Felelős:
Beke Imre polgármester
Ludman Lajos ügyvezető
Határidő:
2017. március 31.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a Kft. 2017. évi üzleti tervét 8 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2017. (III.02.)
önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint minősített többségi
befolyással rendelkező tag - a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási
Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét az alábbi módosításokkal, és kiegészítésekkel
elfogadásra javasolja a taggyűlésnek:
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differenciáltan ossza fel a vezetői, a szellemi és a fizikai dolgozók között.
2. Az önkormányzati kompenzációk kerüljenek leegyeztetésre, és az önkormányzati
költségvetésben szereplő összegekkel egyezzenek meg.
3. Az önkormányzat által finanszírozott beruházási célkitűzések felsorolásában csak
az önkormányzati költségvetésben nevesített beruházások szerepelhetnek, kivéve
az önkormányzati körön kívüli beruházások.
4. A társaság által finanszírozott beruházások bonyolítására év közben csak a
tulajdonos által meghozott egyedi döntést követően kerülhet sor.
Felkéri a Nádudvari Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a taggyűlés elé a módosított
összegekkel átdolgozott üzleti terv kerüljön beterjesztésre.
Felhatalmazza a Képviselő-testület Nádudvar Város Önkormányzat – mint minősített
többségi befolyással rendelkező tag – polgármesterét, hogy, a határozatban
foglaltak figyelembe vételével hozza meg döntését.
Felelős:
Beke Imre polgármester
Ludman Lajos ügyvezető
Határidő:

2017. március 31.

4./ Napirendi pont megtárgyalás:
Tárgy: Az önkormányzati ASP rendszer bevezetésének előkészítésére a KÖFOP-1.2.1VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez „ támogatásra pályázat benyújtása.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett az önkormányzati ASP rendszer
bevezetésének előkészítésére a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez „ támogatásra pályázat benyújtására, melynek irásos anyaga a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, elmondta, hogy egy országos informatikai
fejlesztésről van szó. Nagy hordejerü munka lesz majd a Kincstáron keresztül
bonyolódik mindent át kell alakítani a hivatalon belül, jövő év január 01-el. A kisebb
települések már 2017-től igy működnek.
Az önkormányzati adó rendszer bevezetésének határideje 2017. október 1., a többi
rendszer bevezetésének határideje 2018. január 1.
A pályázat beadási határideje március 14.
Dr. Danka József képviselő, a bíróságon is igy működik a dolog, alá kell irni a
dokumentumot, majd beszkenelni, majd elküldeni.
Csendes Ferenc képviselő, ennek az a célja, hogy az Államkincstárral
összekapcsolódjon az önkormányzat, lássák a mozgást.
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előterjesztést az alábbi határozati javaslattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az
önkormányzat – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX
törvény 114. §-ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016.
(VIII.31.) Korm.rendeletében meghatározottak szerint – az önkormányzati ASP
rendszerhez történő csatlakozási kötelezettségének eleget tehessen, felhatalmazza a
Nádudvar település polgármesterét, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” című felhívás alapján a támogatási viszony létrejötte esetén a
kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a Pályázati e-ügyintézés 20142020. elektronikus felületen keresztül a pályázatot határidőben nyújtsa be.
Határidő: 2017. március 14.
Felelős: Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi irodavezető
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma : 8 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2017. (III. 02.)
önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az
önkormányzat – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX
törvény 114. §-ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016.
(VIII.31.) Korm.rendeletében meghatározottak szerint – az önkormányzati ASP
rendszerhez történő csatlakozási kötelezettségének eleget tehessen, felhatalmazza a
Nádudvar település polgármesterét, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” című felhívás alapján a támogatási viszony létrejötte esetén a
kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a Pályázati e-ügyintézés 20142020. elektronikus felületen keresztül a pályázatot határidőben nyújtsa be.
Határidő: 2017. március 14.
Felelős: Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi irodavezető
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Tárgy: A Hortobágy Természetvédelmi Közalapítvány Felügyelő Bizottsága tagjainak
megválasztása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Hortobágy Természetvédelmi
Közalapítvány Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztására, melynek irásos
anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Dr. Danka József ügyrendi bizottság elnöke,
a bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és Erdei Imrét javasolják a bizottságba. Ezzel együtt elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztést az alábbi határozattal fogadják el:
1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Hortobágy
Természetvédelmi Közalapítvány alapítója az Alapítvány Felügyelő Bizottsága
tagjának megválasztja Erdei Imrét (szül. hely, idő: ; an.: ; lc.: 4181 Nádudvar,) és
Sándor Istvánt (szül. hely, idő: Debrecen, 1966. június 19., an.: Pál Katalin Éva, lc.:
1118 Budapest, Rahó u. 5/a.).
2. Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről
írásban értesítse a Hortobágy Természetvédelmi Közalapítványt.
Határidő:
Felelős:

2017. március 6.
Beke Imre polgármester

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2017. (III.02.) Ök.
sz. határozata:
3. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Hortobágy
Természetvédelmi Közalapítvány alapítója az Alapítvány Felügyelő Bizottsága
tagjának megválasztja Erdei Imrét (szül. hely, idő: ; an.: ; lc.: 4181 Nádudvar,) és
Sándor Istvánt (szül. hely, idő: Debrecen, 1966. június 19., an.: Pál Katalin Éva, lc.:
1118 Budapest, Rahó u. 5/a.).
4. Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről
írásban értesítse a Hortobágy Természetvédelmi Közalapítványt.
Határidő:
Felelős:

2017. március 6.
Beke Imre polgármester
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Tárgy: A útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett útépítési érdekeltségi hozzájárulásról
szóló önkormányzati rendelet módosítása, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Elmondta, hogy a Városfejlesztési Bizottság is megtárgyalta a rendelet-tervezetet és
elfogadta, elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Danka József ügyrendi , igazgatás, jogi bizottság elnöke, a bizottság
megtárgyalta a rendelet módosítást, elfogadta és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a rendeletmódosítást fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a rendelet-módosítást 8 igen szavazattal elfogadta és azt
rendeletté nyilvánitotta a következők szerint:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017. (III.03.) önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi
hozzájárulásról szóló 17/2016. (XI.25.) önkormányzat rendelet módosításáról
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 szóló
17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról (továbbiakban: rendelet) a
következőket rendeli el:
1.

§

Hatályát veszti a rendelet 4. § (2) bekezdés b) pontja.
2.

§

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző
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Beke Imre polgármester, mivel több napirend és hozzászólás nem volt , az ülést
15,30 órakor berekesztette.

Kmft.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

Dr. Danka József
Réz Szilárd
jegyzőkönyv-hitelesítők

