JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2017. március 30-án du. 14,00 órakor a Nádudvari Polgármesteri
Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
rendkívüli ülése alkalmából.
Jelen vannak: Beke Imre polgármester
Boros Lajosné,
Czibere Lajos,
Csendes Ferenc,
Dr. Danka József,
Kalmár Erzsébet,
Korcsmáros Sándor,
Ludmanné Papp Ilona,
Réz Szilárd képviselők
Vincze András jegyző,
Dr. Sós Csaba aljegyző,
Kovács Lászlóné irodavezető,
Bényei Gyula köztisztviselő,
Balázs Andrea intézményvezető,
Győrfiné Molnár Ágnes gazdasági vezető,
Urszuly Emese főmérnök,
Szakács Eszter pályázatiró,
Kertész Attila főépítész,
Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,

Beke Imre polgármester, köszönti a megjelent képviselőket és megállapította, hogy
9 fő képviselő jelen van, így a testület határozatképes.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Előterjesztést tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre dr. Danka József és Réz Szilárd
képviselőkre, melyet a testület 9 igen szavazattal elfogadott.
Beke Imre polgármester, tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy az elmúlt
héten TOÖSZ ülésen vett részt, ahol Kotán Attila főosztályvezető ur tájékoztatta a
jelenlévőket, hogy a nyáron felül fogják vizsgálni az önkormányzat és a KLIK
vagyongazdálkodással kapcsolatos megállapodásait, szerződéseit, szakmai
dokumentumait. A főosztályvezető elmondta továbbá, hogy esetleg a jövőben szóba
jöhet a főzőkonyhák átvétele is, melyről majd egyeztetnek az önkormányzatokkal.
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Itt jegyezte meg, hogy kérelemmel fordult a Berettyóújfalui Tankerületi Központ is a
Kövy Sándor Általános Iskolával kapcsolatos átszervezéssel, ahol a szakmai
alapdokumentumot kell felülvizsgálni, véleményezni az önkormányzatnak, mint
vagyonkezelőnek.
Egységes közszolgáltatás megvalósítását tartják jónak.
Dr. Danka József képviselő, elhagyta az üléstermet, igy a jelenlévő képviselők száma:
8 fő
Beke Imre polgármester , továbbfolytatva elmondta, hogy az iskola energetikai
korszerűsítésére TOP-os pályázat került benyújtásra, a Boldizsár és a Tolbuhin
iskolára vonatkozóan, igaz már két éve. Azok az adatok már biztosan nem felelnek
meg a valóságnak. Jó lenne, ha az önkormányzat saját maga tudná elvégezni a
korszerűsítést, bár volt arról is szó, hogy az állam 15-30 %-át leállja a költségnek.
dr. Danka József képviselő visszaérkezett az ülésterembe, igy a jelenlévő képviselők
száma. 9 fő
A 2018. január 1-től ígérik, a köztisztviselők illetményalapjának emelését, eddig
38.500 ft volt az illetményalap. A jó szakemberek elmennek , és a versenyszférában
keresnek állást.
A TOP-os pályázatoknak sokszor változott az eredményhirdetési ideje, jelenleg április
hónapban várható .
LEADER –rel kapcsolatban elmondta, hogy július 01-ig finanszírozzák a települések.
2018-ban lehet pályázni, de kevesebb lesz a pénz.
Pályázati lehetőség az önkormányzati utak fenntartására, téli kátyúk kijavítására.
Van egy uj technikai megoldás , amivel a téli karbantartást tudják végezni,
felmelegíti a kátyúkat.
Tájékoztatta a képviselő-testületet , hogy Lupsa Tamás katolikus plébános kereste
meg, anyagi támogatással kapcsolatban. Elmondta, hogy jövőre 200 éves lesz a
templom, és szeretnének erről megemlékezni. Uj orgonát kívánnak vásárolni, mert a
régi már elhasználódott. Ebben kéri az önkormányzat pozitív hozzáállását.
Komoly téma a közvilágítás korszerűsítése, vannak ajánlatok több helyről, de azért
szét kell nézni. Az EON képviselője tájékoztatta, hogy ők is tudnak árajánlatot adni.
Most erre vár, hogy milyen kedvezőbb ajánlatot adnak.
A közmunkásokkal kapcsolatban elmondta, hogy az OKJ-s képzésük elkezdődött,
mely gyakorlati képzés. Ezt jónak tartja, viszont gondot jelent az embereknek a
tüdőszűrő vizsgálata , mert sem Hajdúszoboszló, sem pedig Debrecen nem vállalja.
Mai napon levélben kerestük meg a Kenézy Kórház Igazgatóját dr. Lampé Zsolt-ot,
hogy legyen segítségünkre ez ügyben. Nemcsak a közmunkásokat érintően van
szükség a tüdőszűrésre, hanem a lakosság és a nagy gazdasági szervek is igénylik
ezt a szolgáltatást.
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
2017. március 29-én 15.00 órakor kezdődő lakossági fórumára volt hivatalos, ahol az
érdeklődők számára bemutatásra kerül az Európai Unió által finanszírozott "A
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Hortobágy és Nagykunság természetvédelmi tájegységek vizes élőhelyeinek
természetvédelmi célú helyreállítása" című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00018 azonosító
számú projektünk. Elhangzott, hogy ez egy 700 milliós projekt. Érinti Nádudvar
területét is, mint vizes élőhelyek felújítása , vízellátását. pl. Szelencés - Sebesér.
Kihat ez a projekt a legelőkre, mezőkre is, mint Ágotai rész vízellátása, vagy a
Nádudvar-Sulymos-Kondorér átjárása, ha nincs rendes út, akkor a nagy gépek több
területet vágnak össze. Javasolta , hogy a vállalkozókat hívják össze, és tájékoztassa
őket.
Tájékoztatta továbbá a képviselőket arról, hogy megkereste Békési Katalin kabai
lakos, aki Tormay Cecille-ről szeretne szobrot készíttetni, és az önkormányzat anyagi
hozzájárulását kéri.
Beke Imre polgármester, ezt követően előterjesztést tett a meghívóban közölt
napirendi pontokra , és javasolta hogy egy napirenddel egészítsék ki,
Pályázat benyújtása a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című,
EFOP-1.5.3-16 kódszámú pályázati kiírásra ”Humán szolgáltatások fejlesztése
Balmazújvárosban és térségében címmel, és elsőként tárgyalják.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület napirendre tett javaslatot , mely szerint Pályázat benyújtása a
„Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című, EFOP-1.5.3-16
kódszámú pályázati kiírásra ”Humán szolgáltatások fejlesztése Balmazújvárosban
és térségében címmel egészítsék ki, és elsőként tárgyalják, 9 igen szavazattal
elfogadta.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a meghívóban
közölt napirendi pontokat összességében, a kiegészítéssel együtt fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a meghívóban közölt napirendi pontokat összességében, a
kiegészítéssel együtt 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbiak szerint tárgyalja:
1. Pályázat benyújtása a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben”
című, EFOP-1.5.3-16 kódszámú pályázati kiírásra ”Humán szolgáltatások fejlesztése
Balmazújvárosban és térségében címmel
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
2. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati
hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátásáról szóló 7/2016.(III.30.) önkormányzati
számú rendeletének módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
3. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Köztisztviselők
Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló önkormányzati rendelettervezet megtárgyalása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
4. A talajterhelési díjról szóló 5/2013.(III.07.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
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5. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról
szóló 7/1995 (VI.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
6. Tárgy: A partnerségi egyeztetés szabályait tartalmazó rendelet megalkotása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
7. Nádudvarra vonatkozó településképi rendeletet megalkotása, valamint arculati
kézikönyv létrehozása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
8. A 69/2016. (VII.27.), valamint a 95/2016. (XI.24.) Ök. sz. határozataival
elfogadott, a 0673/26 hrsz.–t érintő Nádudvar Város Település Rendezési
Tervének módosításával kapcsolatban, a terv várható környezeti hatásának
jelentőségére irányuló vizsgálat lefolytatásának szükségessége
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
9. A 69/2016. (VII.27.), 95/2016. (XI.24.) számú Ök. sz. határozataival elfogadott, a
0673/26 hrsz.-t érintő Nádudvar Város Település Rendezési Tervének módosításával
kapcsolatban, a véleményezési szakaszban beérkezett vélemények kiértékelése, azok
elfogadása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
10. Nádudvar közigazgatási területére vonatkozó új átfogó digitális feldolgozású
településrendezési tervének elkészítése.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
11. Az önkormányzattól 2016. évben támogatást kapott civil szervezetek pénzügyi és
szakmai beszámolója
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
12. Nádudvar Város Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének megvitatása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
13. Beszámoló a nádudvari temető üzemeltetés (temetkezési közszolgáltatás) 2016
évi tapasztalatairól
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
14. Beszámoló a Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Szociális
Szolgáltató Központ 2016. évi munkájáról.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
15. Az Ady Endre Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
16. Civil szervezeti támogatások.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
17. Különfélék.
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1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Pályázat benyújtása a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben” című, EFOP-1.5.3-16 kódszámú pályázati kiírásra ”Humán
szolgáltatások fejlesztése Balmazújvárosban és térségében címmel
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett pályázat benyújtása a „Humán
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című, EFOP-1.5.3-16 kódszámú
pályázati kiírásra ”Humán szolgáltatások fejlesztése Balmazújvárosban és
térségében címmel, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kalmár Erzsébet képviselő, megkérdezte, hogy Nádudvar mennyi pénzt fog ebből a
projektből kapni?
Szakács Eszter TVG-Kft. pályázatiró , elmondta, hogy az a pályázat 500 millió ft
összegű vissza nem térítendő támogatás, melyből a Nádudvarra eső rész
57.904.743,-ft. Balmazújváros irja a pályázatot .
Boros Lajosné alpolgármester, elmondta, hogy március 31-e a beadási határidő.
Balmazújváros a gesztor, és több környező településsel együtt adják be a humán
szolgáltatások fejlesztése Balmazújvárosban és térségében c. pályázatot.
Balmazújváros, Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes , és Hajdu-Bihar megyei
Önkormányzatokat érinti, illetve Nádudvart.
Nádudvar vonatkozásában az SZSZK-ra és az óvodára épül ez a pályázat, ahol a
felnőtteket szólítja meg, lakosságarányos a támogatottság . Amit ő ir pályázatot az a
14-15 éves korosztályt szólítja meg, az is ehhez a projekthez tartozik, itt Nádudvar a
gesztor.
Dr. Danka József képviselő, nádudvari személy fog ebben részt venni? Kit bíznak
meg, aki ehhez ért?
Szakács Eszter, TVG-Kft pályázatiró, két fő foglalkoztatása lesz az SZSZK- nál.
Czibere Lajos képviselő, mit fog csinálni a dolgozó?
Beke Imre polgármester, ez egy 100 %-os támogatottságú pályázat, meg kell
próbálni.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot az alábbiak szerint fogadják el:
1.
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján úgy határoz,
hogy pályázatot kíván benyújtani konzorciumban Balmazújváros Város
Önkormányzatával, Ebes Községi Önkormányzatával, Hajdúszovát Község
Önkormányzatával, Nagyhegyes Község Önkormányzatával és Hajdú- Bihar Megyei
Önkormányzatával „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben”, EFOP1.5.3.-2016 kódszámú pályázat kiírás keretében ”Humán szolgáltatások
fejlesztése Balmazújvárosban és térségében” címmel.
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2.
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján
felhatalmazza Beke Imre polgármestert, hogy „Humán szolgáltatások fejlesztése
térségi szemléletben”, EFOP-1.5.3.-2016
EFOP-1.5.3.-2016 kódszámú pályázat
kiírás keretében ”Humán szolgáltatások fejlesztése Balmazújvárosban és
térségében” konzorciumi pályázatát határidőben, az előírt tartalmi és formai
követelmények betartásával készítse elő, és nyújtsa be, a konzorciumi megállapodást
kösse meg, valamint a szükséges intézkedéseket tegye meg.
3.
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a felhatalmazza Beke
Imre polgármestert, hogy „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben”,
EFOP-1.5.3.-2016 kódszámú pályázat kiírás keretében ”Humán szolgáltatások
fejlesztése Balmazújvárosban és térségében” a projekt benyújtásához a
Hortobágyi LEADER Egyesülettel és a Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülettel a
szükséges együttműködési megállapodást kösse meg.
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-a alapján „Humán
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben”, EFOP-1.5.3.-2016 kódszámú
pályázat kiírás keretében ”Humán szolgáltatások fejlesztése Balmazújvárosban
és térségében” pályázat pénzügyi paramétereiről az alábbiak szerint határoz:
A projekt tervezett összköltsége: 500.000.000,- forint
Támogatási igény: 500.000.000,- forint
Saját forrás: 0,Határidő:
Felelős:

2017. április 1.
Beke Imre polgármester

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 25/2017. (III.30.) Ök.
sz. határozata:
1.
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján úgy határoz,
hogy pályázatot kíván benyújtani konzorciumban Balmazújváros Város
Önkormányzatával, Ebes Községi Önkormányzatával, Hajdúszovát Község
Önkormányzatával, Nagyhegyes Község Önkormányzatával és Hajdú- Bihar Megyei
Önkormányzatával „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben”, EFOP1.5.3.-2016 kódszámú pályázat kiírás keretében ”Humán szolgáltatások
fejlesztése Balmazújvárosban és térségében” címmel.
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2.
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján
felhatalmazza Beke Imre polgármestert, hogy „Humán szolgáltatások fejlesztése
térségi szemléletben”, EFOP-1.5.3.-2016
EFOP-1.5.3.-2016 kódszámú pályázat
kiírás keretében ”Humán szolgáltatások fejlesztése Balmazújvárosban és
térségében” konzorciumi pályázatát határidőben, az előírt tartalmi és formai
követelmények betartásával készítse elő, és nyújtsa be, a konzorciumi megállapodást
kösse meg, valamint a szükséges intézkedéseket tegye meg.
3.
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a felhatalmazza Beke
Imre polgármestert, hogy „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben”,
EFOP-1.5.3.-2016 kódszámú pályázat kiírás keretében ”Humán szolgáltatások
fejlesztése Balmazújvárosban és térségében” a projekt benyújtásához a
Hortobágyi LEADER Egyesülettel és a Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülettel a
szükséges együttműködési megállapodást kösse meg.
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-a alapján „Humán
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben”, EFOP-1.5.3.-2016 kódszámú
pályázat kiírás keretében ”Humán szolgáltatások fejlesztése Balmazújvárosban
és térségében” pályázat pénzügyi paramétereiről az alábbiak szerint határoz:
A projekt tervezett összköltsége: 500.000.000,- forint
Támogatási igény: 500.000.000,- forint
Saját forrás: 0,Határidő:
Felelős:

2017. április 1.
Beke Imre polgármester

2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati
hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátásáról szóló 7/2016.(III.30.) önkormányzati
számú rendeletének módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett Nádudvar Város Önkormányzat
Képviselő-testületének az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok
ellátásáról szóló 7/2016.(III.30.) önkormányzati számú rendeletének módosítására,
melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Dr. Danka József ügyrendi igazgatási, jogi bizottság elnöke, a bizottság
megtárgyalta a rendelet-tervezetet, azt elfogadta, és elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Korcsmáros Sándor városfejlesztési, környezetvédelmi bizottság elnöke, a bizottság
megtárgyalta rendelet-tervezetet, azt elfogadta, és elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
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Kalmár Erzsébet képviselő, javasolta, hogy a 11/A és 11/B paragrafust a 4.§. (6)
pontja után betenni, mert igy szerinte logikusabb lenne.
Beke Imre polgármester, a jogászok meg fogják vizsgálni a fenti felvetést.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy a rendelet-tervezetet az előterjesztés szerint
fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a fenti rendelet-tervezetet 9 igen szavazattal elfogadta és azt
rendeletté nyilvánitotta a következők szerint:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (III.31.)
önkormányzati rendelete az önkormányzati hulladékgazdálkodási
közfeladatok ellátásáról szóló 7/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete
módosításáról
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény (továbbiakban:Ht.) 35. §-ában és 88. § (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva az önkormányzati
hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátásáról szóló 7/2016. (III.30.) önkormányzati
rendelete (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
(1) A rendelet 5. § (2) bekezdése „A díj mint a közszolgáltatás díja a Koordináló
szervet illeti meg. ” valamint „Az elszállítás havonta két alkalommal történik.”
szöveggel egészül ki.
(2) A rendelet 5. § (2) bekezdésében a „szolgáltató” szövegrész helyébe a
„közszolgáltató” szövegrész lép.
(2) A rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Gazdálkodó szervezet a háztartási hulladékhoz hasonlóan vegyesen gyűjtött
hulladék esetében köteles a közszolgáltatást igénybe venni. Nem köteles a
gazdálkodó szervezet igénybe venni a közszolgáltatást elkülönítetten gyűjtött
hulladék esetében akkor, ha annak kezeléséről a Ht. 31. § (2) bekezdésében
meghatározott módon gondoskodik.”
(3) A rendelet 7. § (7) bekezdése a „A külön díjazás, mint a közszolgáltatás díja a
Koordináló szervet illeti meg.” szöveggel egészül ki.
(4) A rendelet 7. § (9) bekezdése „Az elszállítás havonta két alkalommal történik.”
szöveggel egészül ki.
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2.§
A rendelet a következő 11/A. §-al egészül ki:
„Természetes személy ingatlanhasználóval, illetve társasházakkal
megkötendő szerződés tartalmi elemei
11/A. §
A szerződésben meg kell jelölni:
a) a szerződő fél nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét,
lakcímét,
b) a közszolgáltatás igénybevételének jogcímét,
c) a közszolgáltatással érintett ingatlan címét, helyrajzi számát,
d) a közszolgáltatás igénybevételének kezdőnapját,
e) a teljesítés helyét,
f) az ürítési gyakoriságot,
g) az igénybe venni kívánt gyűjtőedényzet nagyságát,
h) a gyűjtőedények használatának jogcímét,
i) az irányadó jogszabályok meghatározását,
j) a szerződés módosításának feltételeit,
k) a szerződés megszűnésének eseteit.”
3.§
A rendelet a következő 11/B. §-al egészül ki:
„A gazdálkodó szervezetekkel megkötendő szerződés tartalmi elemei
11/B. §
(1) A szerződésben meg kell határozni:
a) gazdálkodó szervezet nevét, címét, cégjegyzék, vagy egyéb nyilvántartási számát,
adószámát, bankszámlaszámát,
b) a közszolgáltatás igénybevételének jogcímét,
c) a közszolgáltatással érintett ingatlan címét, helyrajzi számát,
d) a közszolgáltatás igénybevételének kezdőnapját,
e) a teljesítés helyét,
f) az ürítés gyakoriságát,
g) a gyűjtőedények használatának jogcímét,
h) a gazdálkodó szervezet által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag
keletkező hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást igénybe kívánja venni,
az igénybe venni kívánt gyűjtőedényzet nagyságát,
i) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját,
j) az irányadó jogszabályok meghatározását,
k) a szerződés módosulásának feltételeit,
l) a szerződés megszűnésének eseteit.
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(2) A szerződést a Közszolgáltató nem mondhatja fel. A gazdálkodó szervezet a
szerződést írásban, 30 napos határidővel mondhatja fel.
(3) A gazdálkodó szervezet a szerződést felmondhatja, ha megszűnik az a
tevékenysége, amellyel kapcsolatban a települési szilárd hulladéka keletkezett és
ezt a tényt igazolja.”
4. §
A rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Azon ingatlan esetében, amely az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint üdülőnek
minősül, s abban senki sem lakik állandó jelleggel, az ingatlanhasználó
keresztféléves szolgáltatási szerződést (mely minden év április 1. és szeptember 30.
közötti időszakra szól) köthet, vagy azt szolgáltatási egységcsomaggal (mely a
gyűjtőedényzetes szállítás adott időszakbeli számának megfelelő darabszámú
gyűjtőzsákot tartalmaz egy keresztfélévre vonatkozóan) válthatja ki. A szolgáltatási
egységcsomagot a közszolgáltató biztosítja az ingatlanhasználó részére.
(3) Az ingatlanhasználó, amennyiben ingatlanát legalább hat hónapig folyamatosan
nem használja, a közszolgáltatótól írásban kérheti a közszolgáltatás szüneteltetését.
Az ingatlanhasználó köteles nyilatkozatot tenni arról, hogy a szüneteltetés időszaka
alatt az ingatlant nem használja.
(4) Amennyiben az ingatlanhasználó a kérelem ellenére az ingatlanát mégis
használja, a közszolgáltatás szüneteltetése megszakad, és az ingatlanhasználó
köteles a közszolgáltatást igénybe venni és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
díjat a Koordináló szerv részére megfizetni.
(5) A szüneteltetést írásban kell kérelmezni a közszolgáltatónál. A kérelem 1 éves
időtartamra szól. Tartósan használaton kívüli ingatlan esetében a szüneteltetést
évente kell kérelmezni a közszolgáltatónál.
(6) A szüneteltetési kérelemben foglaltak valódiságát a közszolgáltató jogosult
ellenőrizni. A szüneteltetés jogszerűtlen igénybevétele esetén a közszolgáltató a
szüneteltetés kezdő időpontjára visszamenőleg a szüneteltetést visszavonja, melyről
tájékoztatja a Koordináló szervezet adatszolgáltatása keretében, aki a
közszolgáltatási díjat pótlólagosan kiszámlázza.
5. §
A rendelet a kihirdetését követő napon hatályba lép.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző
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3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Köztisztviselők
Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló önkormányzati rendelet
tervezete megtárgyalása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
a
Köztisztviselők
Napjának
munkaszüneti
nappá
nyilvánításáról szóló önkormányzati rendelet tervezete megtárgyalására, melynek
írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Dr.Danka József ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság elnöke, a bizottság
megtárgyalta a rendelet-tervezet , elfogadta és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Beke Imre polgármester, elmondta, hogy nagyon összetett a dolgozóknak a
munkája, nagyon sok a lakos, sokféle – különböző gonddal fordulnak a hivatalhoz.
Szükség van erre a munkaszüneti napra.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a rendelet-tervezetet fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a rendelet-tervezetet 9 igen szavazattal elfogadta és azt
rendeletté nyilvánitotta a következők szerint:
Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Közszolgálati
Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló
7/2017.(III.31.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében
eljárva a következő rendeletet alkotja:
1.§
A Nádudvari Polgármesteri Hivatal köztisztviselője
Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.

számára a Közszolgálati
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2.§
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A talajterhelési díjról szóló 5/2013. (III.7.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett talajterhelési díjról szóló 5/2013. (III.7.)
önkormányzati rendelet módosítására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Csendes Ferenc pénzügyi bizottság elnöke, elmondta, hogy ezzel a módosítással,
a határidő meghosszabbításával nem oldják meg a problémát. A 95 %-os rákötést el
kell érni. Javasolta, hogy mérjék fel a költséget arra vonatkozóan, hogy ha ráterhelik
az ingatlanra, mennyibe kerül a földhivatali átvezetése. Szerinte ezzel könnyebb
lenne megoldani a problémát, kérte a következő ülésre ezt a felmérést előterjeszteni.
El kell érni a 95 %-os rákötöttséget.
A bizottság a rendelet-tervezetet elfogadta és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Dr. Danka József ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság elnöke, elfogadja képviselőtársa javaslatát, nem rossz ötlet, de ezt meg kell határozni, hogy fizet, vagy ráterhelik
az ingatlanra az adósságot. Régen indult a szennyvízberuházás, akkor egyszer
felszólították a lakosságot a rákötésre. Ez most a III. ütem, és a lakosság ezen része
nem fizetőképes, de adók módjára is behajtható.
Az ingatlanra való ráterhelés pénzzel jár, abból még nem lesz az önkormányzatnak
pénze, ha ráterheli az ingatlanra. Tájékoztatni kell az embereket a honlapon, az
újságban erről a lehetőségről.
A bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezetet.
Czibere Lajos képviselő, egyetért a pénzügyi bizottsággal. Az okokat kell
megszüntetni. Ezek az ingatlanok különböző komfortfokozatúak, van ahol csak egy
kerti csap van, meg kell nézni ezt is.
Kovács Lászlóné irodavezető, természetesen vizsgálják a szempontokat. A kerti
csap egyébként is mentes a talajterhelési dij megfizetése alól. Az, hogy a
beruházásnál mit jelent , mennyi bevételkiesést , azt nem tudja.
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Kalmár Erzsébet képviselő, rövid távú megoldás ez. A pénzügyi bizottság javaslata
lenne hatékony, segíteni azokat az embereket a szolgáltatóval együttműködve, utána
kell járni, hogy támogatja –e ezt. El lehetne különíteni a összeget is.
A rendelet-tervezetet elfogadja és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Sós Csaba aljegyző, a szolgáltató nem támogatja az ilyen jellegű formát.
Beke Imre polgármester, meg kell vizsgálni, hogy hány ingatlant érint a bekötés , azt
követően a rákötésre engedélyt kell kérni, számítás után lesz ismét a testület elé
terjesztve.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy a rákötésre vonatkozó módosítást , mely
szerint meg kell vizsgálni, hogy hány ingatlant érint a bekötés , azt követően a
rákötésre engedélyt kell kérni, és a számítás után testület elé terjeszteni,
fogadják el
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a fenti javaslatot, a rákötésre vonatkozó módosítást , mely szerint
meg kell vizsgálni, hogy hány ingatlant érint a bekötés , azt követően a rákötésre
engedélyt kell kérni, és a számítás után testület elé terjeszteni, 9 igen szavazattal
elfogadta.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a rendelettervezetet fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület 9 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta és az rendeletté
nyilvánitotta a következők szerint:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról szóló 5/2013 (III.7.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) 21/A.
§-nak (2) bekezdésében, és a 26. §. (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a
talajterhelési díjról szóló 5/2013. (III.7.) önkormányzati rendelete módosításáról a
következőket rendeli el:
1.§
A Rendelet 4 §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:
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(1) 90 %-os díjkedvezmény illeti meg azt a magánszemély kibocsátót, aki 2017.
december 31. napjáig a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára rákötött.
A rácsatlakozást záró bevallás és a víziközmű-szolgáltatóval megkötött
szolgáltatási szerződés bemutatásával kell igazolni. A kedvezmény
érvényesítéséhez csatolni kell a bevallással egyidejűleg a rendelet 2. számú
mellékletében szereplő nyilatkozatot.
A Rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) 50 %-os díjkedvezmény állapítható meg annak a magánszemélynek, aki
megfelel az alábbi feltételeknek:
- családban élők esetén a család egy főre eső átlagos nettó havi jövedelme
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
( nyugdíjminimum) 200%-át.
- egyedülélő esetén az egy főre eső átlagos nettó havi jövedelme nem haladja
meg a nyugdíjminimum 300%-át.
A kedvezmény érvényesítéséhez csatolni kell a bevallással egyidejűleg a
rendelet 3. számú mellékletében szereplő nyilatkozatot.
2.§
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló
5/2013. (III.7.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése 2018. január 1-én
hatályát veszti.
3. §
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

5./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület
használatáról szóló 7/1995 (VI.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város Önkormányzat
Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 7/1995 (VI.15.)
önkormányzati rendelete módosításáról, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Dr. Danka József ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság elnöke, a bizottság
megtárgyalta a rendelet-tervezetet , elfogadta és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.

14

Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a közterület
használatáról szóló rendelet módosítást fogadják el:
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a közterület használatáról szóló rendelet-módosítást 9 igen
szavazattal elfogadta és azt rendeletté nyilvánitotta a következők szerint:

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (III.31.)
önkormányzati rendelete a közterület használatáról szóló 7/1995 (VI.15.)
önkormányzati rendelete módosításáról
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II.
törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a közterület használatáról
szóló 7/1995 (VI.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet)
módosításáról a következőket rendeli el.
1. §
(1) A rendelet 14/C. (2) bekezdésében a „Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt”
szövegrész helyébe a Magyar Nemzeti Filmalap Zrt.-t” szöveg lép.
(2) A rendelet 14/E. § hatályos szövege a következő:
„A képviselő-testület a filmforgatás céljára történő közterület-használattal
összefüggésben Mgtv-ben meghatározott alábbi hatásköröket gyakorolja:
a) a közterület-használati díj alóli mentesség esetén a hatósági szerződés
jóváhagyása során hivatkozik a mentesség okára,
b) jóváhagyja a Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. és a kérelmező között kötendő
hatósági szerződést.”
2. §
A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

6./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen
kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 3/2017. (II.24.)
önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
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Beke Imre polgármester, előterjesztés tett
Nádudvar Város Önkormányzat
Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének
szabályairól és díjairól szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete hatályon kívül
helyezésére, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Dr. Danka József ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság
elnöke,
a bizottság
megtárgyalta a rendelet-tervezetet azt elfogadta, és elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Egy elírás van az 1. §. (2) bekezdésben , be kell írni, hogy hivatali munkaidőn tuli
helyett hivatali munkaidőn kívüli.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az ügyrendi,
igazgatási, jogi bizottság által tett javaslatot, mely szerint az 1. §. (2) bekezdés ugy
kerüljön beírásra , hogy hivatali munkaidőn túli helyett hivatali munkaidőn kívüli
legyen, fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a fenti javaslatot , mely szerint az 1. §. (2) bekezdés ugy
kerüljön beírásra, hogy hivatali munkaidőn túli helyett hivatali munkaidőn kívüli
legyen beírva 9 igen szavazattal elfogadta.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a rendelettervezetet a fenti módosítással együtt fogadják el.
A képviselő-testület a fenti javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és azt rendeletté
nyilvánitotta a következők szerint:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (III.31.)
önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali
munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének
szabályairól és díjairól
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. évi I. törvény 96. §-ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §
(1) Hivatali munkaidő alatt az alábbi időtartamokat kell érteni:
a) hétfőn, kedden, csütörtökön: 730 órától 1630 óráig,
b) szerdán: 730 órától 1730 óráig
c) pénteken: 730 órától 1225 óráig.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon kívüli időpont hivatali munkaidőn
kívülinek minősül.
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(3) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötésnek minősül, amelynek helyszíne az
önkormányzat székhelyétől (4181 Nádudvar, Fő u. 119.) eltér.
2. §
(1) A hivatali munkaidőn kívüli, valamint a hivatali helyiségen kívül történő
házasságkötés létesítésére irányuló kérelmet a szándék bejelentésével egyidejűleg,
de legkésőbb az anyakönyvi esemény tervezett időpontja előtt 30 nappal kell
bejelenteni.
(2) Az engedélyezési eljárás során figyelemmel kell lenni a hivatali helyiségben
előjegyzett, anyakönyvvezető közreműködését igénylő eseményekre. Azok
lebonyolítását a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés létesítése nem
veszélyeztetheti.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelemről a jegyző - az anyakönyvvezető
javaslatának figyelembe vételével - dönt.
3. §
(1) A házasság hivatali munkaidőn kívüli megkötése esetén a többletszolgáltatás
ellentételezéseként 20.000 Ft (azaz Húszezer forint) mértékű díjat kell az
önkormányzat részére megfizetni.
(2) A házasság hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli megkötése esetén a
többletszolgáltatás ellentételezéseként 30.000 Ft (azaz Harmincezer forint) mértékű
díjat kell az önkormányzat részére megfizetni.
(3) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott díjat ÁFA fizetési kötelezettség terheli.
(4) A díjat a Nádudvari Polgármesteri Hivatal házipénztárába kell befizetni, vagy az
önkormányzat számlájára átutalni a kérelem benyújtását követő 8 napon belül.
(5) A házasságkötés elmaradása vagy a kérelem elutasítása esetén a bejelentéstől,
illetve a határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül a befizetett díj
visszafizetéséről, visszautalásáról kell intézkedni.
4. §
(1) Az anyakönyvvezetőt a 3. § (1) bekezdésében meghatározott eseményenként
6.000 Ft (azaz hatezer forint) mértékű díjazás illeti meg
(2) Az anyakönyvvezetőt a 3. § (2) bekezdésében meghatározott eseményenként
8.000- Ft (azaz nyolcezer forint) mértékű díjazás illeti meg.
5. §
(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a
folyamatban lévő eljárások során is alkalmazni kell.

17

(2) Hatályát veszti Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali
helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 3/2017.
(II.24.) önkormányzati rendelete.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

7./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A partnerségi egyeztetés szabályait tartalmazó rendelet megalkotása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a partnerségi egyeztetés szabályait
tartalmazó rendelet megalkotására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Kertész Attila főépítész,
elmondta, hogy a törvény előírja, hogy az
önkormányzatnak legkésőbb 2017. október 1-ig ún. településképi rendeletet kell
alkotni.
A településképi rendelet megalkotásának előfeltétele a partnerségi
egyeztetés szabályait tartalmazó rendelet. Ezt tartalmazza az előterjesztést, melyet
elfogadásra javasol.
Korcsmáros Sándor városfejlesztési, környezetvédelmi bizottság elnöke, a bizottság
megtárgyalta a rendelet-tervezetet, és javasolja, hogy a 2. §. C ponttal bővítsék a
nádudvari székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdasági társaságokkal. Ezzel
együtt a rendelet-tervezetet elfogadta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek, valamint a határozati javaslatot is.
Beke Imre polgármester,
javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot az alábbiak szerint fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A partnerségi
egyeztetés szabályait tartalmazó rendelet megalkotására” vonatkozó előterjesztést és
az alábbi határozatot hozza:
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 129/2014.(XI.27.)
Önkormányzati számú határozatát a partnerségi egyeztetés szabályait tartalmazó
önkormányzati rendelet hatálybalépésének napjával visszavonja.
Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Beke Imre polgármester
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
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Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2017. (III.30.)
Önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A partnerségi
egyeztetés szabályait tartalmazó rendelet megalkotására” vonatkozó előterjesztést és
az alábbi határozatot hozza:
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 129/2014.(XI.27.)
Önkormányzati számú határozatát a partnerségi egyeztetés szabályait tartalmazó
önkormányzati rendelet hatálybalépésének napjával visszavonja.
Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a bizottság
által tett módosítást , mely szerint a rendelet 2. §. C ponttal bővítsék a nádudvari
székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdasági társaságokkal fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a bizottság által tett módosítást , mely szerint a rendelet 2. §. C
ponttal bővítsék a nádudvari székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdasági
társaságokkal 9 igen szavazattal elfogadta.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az elfogadott
módosítással együtt a rendelet-tervezetet fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a rendelet-tervezetet az elfogadott módosítással együtt 9 igen
szavazattal elfogadta és azt rendeletté nyilvánitotta a következők szerint:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017. (III.31.)
önkormányzati rendelete a településfejlesztési koncepcióval, integrált
településfejlesztési stratégiával és a településrendezési eszközök, valamint
településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével,
módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testület, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében eredeti
jogalkotói hatáskörében eljárva a településfejlesztési koncepcióval, integrált
településfejlesztési stratégiával és a településrendezési eszközök, valamint
településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével és
módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól a következőket
rendeli el:
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1. A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési
stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a
településképi rendelet (a továbbiakban együtt: településrendezési eszközök)
elkészítésére, módosítására irányuló eljárások során történő egyeztetéseknél
biztosítsa a lakosság, az érdekképviseleti, a civil és gazdálkodó szervezetek, vallási
közösségek (a továbbiakban: partnerek) minél szélesebb körben történő bevonását,
az elfogadott dokumentumok nyilvánosságát és az észrevételek, javaslatok megfelelő
dokumentálási rendjét.
2. A Partnerek
2. §
A partnerségi egyeztetésben az alábbiak vesznek részt:
a) a településen lakcímmel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező lakosok,
b) Egyéb érdek-képviseleti szervek, szervezetek,
c) nádudvari székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdasági társaságok,
amelyeknek a tevékenységi területét érintő településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről való véleményezés joga jogszabályon alapul és
érintettségüket a 3. § (5) pontban foglalt szabályok szerint bejelentik.
3. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei
3. §
(1) A polgármester a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi
dokumentumok készítése, módosítása tekintetében az önkormányzati honlapon
(www.nadudvar.hu, a továbbiakban: honlap), és a Nádudvari Polgármesteri Hivatal
(továbbiakban: Hivatal) 4181, Nádudvar Fő u. 119. alatti hirdetőtáblán tájékoztatót
tesz közzé.
(2) A polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén
alátámasztó munkarészeket tartalmazó tájékoztatást a településrendezési
eszközökről és az egyeztetési eljárás módjától, valamint a tájékoztatás helyétől és
módjától függően - a meghatározott egyeztetési szakaszokra (előzetes tájékoztató,
munkaközi tájékoztató) is figyelemmel – készíti el.
(3) Amennyiben a hirdetőtáblán történő elhelyezést a dokumentumok terjedelme,
formátuma nem teszi lehetővé, úgy a tájékoztatóban megjelölésre kerül, hogy mely
időpontokban és mely helyszíneken van lehetőség betekintésre e dokumentumokba.
(4) A partnerek a honlapról letölthető, illetve a Hivatalban átvehető partneri adatlap
(1. melléklet) felhasználásával a tájékoztatóban meghatározott határidőn belül
tehetnek észrevételt, javaslatot, nyilváníthatnak véleményt a településrendezési
eszközök tekintetében.
(5) Az aláírt partneri adatlapon meg kell jelölni az egyeztetési eljárás tárgyát, a
partner nevét/képviselőjét, címét/székhelyét, illetőleg döntése szerint e-mail címét,
telefonszámát. Ezen adatok megadása szükséges az érintett részéről abban az
esetben is, ha a lakossági fórumon elhangzott javaslatát, észrevételét kéri
jegyzőkönyvbe foglalni.
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(6) A partneri adatlapon a partnerek észrevételt és javaslatot a közzétett tájékoztató
alapján a tájékoztató megjelenésének napjától a tájékoztatóban meghatározott
határidőig tehetnek:
a) papír alapú adatlap Hivatal címére történő megküldésével, személyes leadásával,
vagy
b) az adatlap elektronikus levél mellékleteként történő megküldésével az adatlapon
feltüntetett e-mail címre.
4. A dokumentálás és a nyilvántartás módja
4. §
(1) A beérkezett véleményeket az önkormányzati főépítész rendszerezi, melyek
átadásra kerülnek a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi
dokumentumok készítésével megbízott személynek, aki ezek figyelembe vételével
elkészíti a dokumentum tervezetét, amelyet a Polgármesteri Hivatal feltölt a honlapon
található tárhelyre.
(2) Az érdemi, adatlapon érkezett észrevételeket, javaslatokat az ügyirat részeként
kell megőrizni.
5. Az el nem fogadott észrevételek, javaslatok indokolásának módja,
dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje
5. §
(1) Az elkészített és közzétett dokumentumtervezetre érkezett valamennyi érdemi
észrevételt, javaslatot az önkormányzat főépítésze értékeli, összegezi és eltérő
észrevételek, javaslatok esetén a polgármester azok tisztázása érdekében egyeztetést
kezdeményezhet.
(2) Az érintettek meghívásáról a Hivatal gondoskodik. Az egyeztetésről jegyzőkönyv
készül.
(3) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat - egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is ismertetni kell az Önkormányzat Képviselő-testületével (továbbiakban: Képviselőtestület), amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a Képviselő-testület dönt.
(4) Amennyiben az állami főépítészi eljárásban, a partnerek részéről nem érkezik
észrevétel, javaslat, az Önkormányzat főépítésze – partnerségi egyeztetést lezáró
döntésként – ennek tényét írásban rögzíti, és ez esetben képviselő-testületi döntésre
nincs szükség.
(5) A Képviselő-testület – állami főépítészi eljárás esetén az Önkormányzat
főépítészének – döntése feltöltésre kerül a honlapra.
(6.) Az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések
6. §
Az elfogadott településrendezési eszközök – a hatályba lépésüket követően – a
Hivatal feltölti a honlapon található tárhelyre, valamint az egyéb jogszabályban előírt
módon is közzéteszi.
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6. Záró rendelkezés
7. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

Melléklet a 11/2017. (III31.) önkormányzati rendelethez
PARTNERI ADATLAP

Partnerségi egyeztetésben való részvételhez
Alulírott
Név/Megnevezés:
Képviseletre jogosult személy:
Lakcím/Székhely:
E-mail cím:
Telefonszám:
A Nádudvar Város Önkormányzata által készítendő:
…………………………………………………………………………………………….
megnevezésű dokumentum partnerségi egyeztetési eljárásának jelen:
előzetes tájékoztatási szakaszában vagy véleményezési szakaszában (a megfelelő
aláhúzandó)
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a településfejlesztési, a
településrendezési, és a településképi partnerségi egyeztetési szabályzatról szóló
11/2017. (III.31.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint az alábbi észrevétellel,
javaslattal (véleménnyel) kívánok élni:
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
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Az eljárás további szakaszaiban részt kívánok venni /nem kívánok részt venni. (a
megfelelő aláhúzandó)
…………………., 20…… ……hó ……nap
……………………………
aláírás
A kitöltött, aláírt adatlapot az alábbi címek valamelyikére kell eljuttatni:
Postacím: 4181 Nádudvar, Fő u. 119.
E-mail cím: nadudvar@nadudvar.hu

Beke Imre
Polgármester

Vincze András
jegyző

8./Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Nádudvarra vonatkozó településképi rendeletet megalkotása, valamint arculati
kézikönyv létrehozása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett Nádudvarra vonatkozó településképi
rendeletet megalkotása, valamint arculati kézikönyv létrehozására, melynek irásos
anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Korcsmáros Sándor városfejlesztési, környezetvédelmi bizottság elnöke, a bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, azt elfogadta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek is. Bár túlzásnak tartja még egy plusz rendeletet is alkotni, szerinte egy
tömbbe kellett volna kezelni.
Kertész Attila főépítész,
elmondta, hogy szükség van a rendelet szakmai
megalapozása érdekében az arculati kézikönyv elkészítésére, amely a településképi
jellemzőket tartalmazza.
Eddig a rendezési terv tartalmazta, de most ketté
választották, és a törvényben foglaltaknak eleget kell tenni
A kézikönyv elfogadása a településképi rendelet elfogadásával egy időben történik,
melynek határideje szeptember 30.
Csendes Ferenc képviselő, ki fizeti ki mindezt?
Kertész Attila főépítész, úgy tudja, hogy egymillió forint állami támogatást kap
minden település, de hogy mikor az még kérdéses.
Beke Imre polgármester, javasolta, hogy az előterjesztésben szereplő határozatot az
alábbi határozati javaslattal fogadják el:
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Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nádudvarra
vonatkozó településképi rendeletet megalkotását arculati kézikönyvet elkészítteti és
ennek alapján a településképi rendeletet megalkotja 2017. október 1-ig.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy a Nádudvarra vonatkozó
arculati kézikönyv, valamint a településképi rendelet elkészítéséhez szükséges
tervezői szerződést írja alá.
Határidő:
Felelős:

2017. április 13.
Beke Imre polgármester

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozat hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2017. (III.30.)
Önkormányzati számú határozata:

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nádudvarra
vonatkozó településképi rendeletet megalkotását arculati kézikönyvet elkészítteti és
ennek alapján a településképi rendeletet megalkotja 2017. október 1-ig.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy a Nádudvarra vonatkozó
arculati kézikönyv, valamint a településképi rendelet elkészítéséhez szükséges
tervezői szerződést írja alá.
Határidő:
Felelős:

2017. április 13.
Beke Imre polgármester

9./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A 69/2016. (VII.27.), valamint a 95/2016. (XI.24.) Ök. sz. határozataival
elfogadott, a 0673/26 hrsz.–t érintő Nádudvar Város Település Rendezési Tervének
módosításával kapcsolatban, a terv várható környezeti hatásának jelentőségére
irányuló vizsgálat lefolytatásának szükségessége
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a
69/2016. (VII.27.), valamint a
95/2016. (XI.24.) Ök. sz. határozataival elfogadott, a 0673/26 hrsz.–t érintő
Nádudvar Város Település Rendezési Tervének módosításával kapcsolatban, a terv
várható környezeti hatásának jelentőségére irányuló vizsgálat lefolytatásának
szükségességére, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Korcsmáros Sándor
városfejlesztési, környezetvédelmi bizottság elnöke, a
bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és megállapította, hogy erre a vizsgálatra
szükség van, azt elfogadta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Kertész Attila főépítész, elmondta, hogy a Település Rendezési Terv módosítása
Boros József kérelmére indított eljárás során
a képviselő testület korábbi
döntéseinek végrehajtása miatt szükséges. A 0673/26 hrsz-u, a Boros József féle
ingatlant érinti.
Beke Imre polgármester, javasolta
a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben szereplő határozatot, az alábbi határozati javaslattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 69/2016. (VII.27.),
95/2016. (XI.24.) számú Ök. sz. határozataival hozzájárult, a 0673/26 hrsz.-t érintő,
a Város Településrendezési tervének módosításához. A Képviselő-testület a
módosítással összefüggésben nem tartja indokoltnak és szükségesnek – az érintett
szakhatóságok véleményére figyelemmel – a környezeti hatásvizsgálat lefolytatását.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy a határozatot írásban
továbbítsa Kertész Attila megbízott városi főépítész részére.
Határidő: 2017. április 03.
Felelős: Beke Imre polgármester
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2017. (III.30.)
Önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 69/2016. (VII.27.),
95/2016. (XI.24.) számú Ök. sz. határozataival hozzájárult, a 0673/26 hrsz.-t érintő,
a Város Településrendezési tervének módosításához. A Képviselő-testület a
módosítással összefüggésben nem tartja indokoltnak és szükségesnek – az érintett
szakhatóságok véleményére figyelemmel – a környezeti hatásvizsgálat lefolytatását.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy a határozatot írásban
továbbítsa Kertész Attila megbízott városi főépítész részére.
Határidő:
2017. április 03.
Felelős: Beke Imre polgármester
10./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A 69/2016. (VII.27.), 95/2016. (XI.24.) számú Ök. sz. határozataival
elfogadott, a 0673/26 hrsz.-t érintő Nádudvar Város Település Rendezési Tervének
módosításával kapcsolatban, a véleményezési szakaszban beérkezett vélemények
kiértékelése, azok elfogadása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
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Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a 69/2016. (VII.27.), 95/2016. (XI.24.)
számú Ök. sz. határozataival elfogadott, a 0673/26 hrsz.-t érintő Nádudvar Város
Település Rendezési Tervének módosításával kapcsolatban, a véleményezési
szakaszban beérkezett vélemények kiértékelése, azok elfogadására, melynek írásos
anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kertész Attila főépítész, a képviselő-testület által korábban a 69/2016. (VII.27),
95/2016.(XI.24.) számú ök. határozattal támogatott települési rendezési terv
módosításának a lezárásához szükséges.
Korcsmáros Sándor városfejlesztési, környezetvédelmi bizottság elnöke, a
bizottság megtárgyalta , elfogadta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.
Csendes Ferenc pénzügyi bizottság elnöke, véleménye szerint nemcsak erre,
hanem az állattartó telepekre is lehetne ilyen véleményeket kérni. Különböző
állatfajok vannak és kötelezni kellene a tanyát létesítő cégeket, vállalkozásokat, hogy
a szabályoknak megfelelően tartsák az állatokat. Ne legyen szét az állat, az
állattartási rendeletet be kell velük tartatni.
A NAGISZ-t is konkrétan érinti, ott is van állattartó telep, de a szabályoknak
megfelelően tartják az állatokat.
Kertész Attila főépítész, az állattartásra vonatkozó rendelet régen is volt, be is volt
tartatva. A védő övezetre vonatkozóan külön rendelkezés van. Sajnos az nem segit az
elkóborolt állatokon. A HÉSZ-ban ezt nem lehet szabályozni, erre külön előírások
vannak.
Beke Imre polgármester, elfogadja Csendes Ferenc képviselő véleményét, a
szakemberekkel egyeztetni kell, hogy mit lehet tenni a kóbor állatokkal .
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az előterjesztésben szereplő
határozatot az alábbi határozati javaslattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 69/2016. (VII.27.),
95/2016. (XI.24.) számú Ök. sz. határozataival hozzájárult, a 0673/26 hrsz.-t érintő,
a Város Településrendezési tervének módosításához. A módosítással összefüggésben
az egyeztetési eljárás során adott véleményeket elfogadja és kéri a tervezőt, hogy az
észrevételeket a végleges tervdokumentációban vezesse át.
Eltérő vélemény hiányában, egyeztető tárgyalás összehívása nem szükséges.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy a határozatot írásban
továbbítsa Kertész Attila megbízott városi főépítész részére.
Határidő: 2017. április 03.
Felelős: Beke Imre polgármester
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
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A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2017. (III.30.)
Önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 69/2016. (VII.27.),
95/2016. (XI.24.) számú Ök. sz. határozataival hozzájárult, a 0673/26 hrsz.-t érintő,
a Város Településrendezési tervének módosításához. A módosítással összefüggésben
az egyeztetési eljárás során adott véleményeket elfogadja és kéri a tervezőt, hogy az
észrevételeket a végleges tervdokumentációban vezesse át.
Eltérő vélemény hiányában, egyeztető tárgyalás összehívása nem szükséges.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy a határozatot írásban
továbbítsa Kertész Attila megbízott városi főépítész részére.
Határidő: 2017. április 03.
Felelős:

Beke Imre polgármester

11./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Nádudvar közigazgatási területére vonatkozó új átfogó digitális feldolgozású
településrendezési tervének elkészítése.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar közigazgatási területére
vonatkozó új átfogó digitális feldolgozású településrendezési tervének elkészítésére,
melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kertész Attila főépítész, elmondta, hogy a jogszabályi előírások miatt a jelenlegi
rendezési tervvel kapcsolatos rendelet 2018. december 31-ig alkalmazható, és a
jogszabálynak megfelelően Nádudvar közigazgatási területére vonatkozóan új átfogó
digitális feldolgozású településrendezési tervet kell készíteni. Ez kötelező előírás.
Korcsmáros Sándor városfejlesztési, környezetvédelmi 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
előterjesztésben foglalt határozatot az alábbi határozati javaslattal fogadják el:
Nádudvar
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
támogatja
Nádudvar
közigazgatási területére vonatkozó új átfogó digitális feldolgozású településrendezési
tervének elkészítését.
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az új átfogó digitális feldolgozású
szabályozási terv készítéséhez a szükséges tervezői szerződést írja alá.
Határidő: 2017. május 05.
Felelős: Beke Imre polgármester
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2017. (III.30.)
Önkormányzati számú határozata:
Nádudvar
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
támogatja
Nádudvar
közigazgatási területére vonatkozó új átfogó digitális feldolgozású településrendezési
tervének elkészítését.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az új átfogó digitális feldolgozású
szabályozási terv készítéséhez a szükséges tervezői szerződést írja alá.
Határidő: 2017. május 05.
Felelős: Beke Imre polgármester
12./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Helyi Építési Szabályzat módosítása (szóbeli előterjesztés)
Kertész Attila főépítész, szóban elmondta, hogy a településrendezési eszközök
(HÉSZ) 19/2016. (XI.09.) Önk. rendelettel történt módosítása során olyan
módosításra is sor került, melyet csak véleményezési eljárás keretében lehetett volna
végrehajtani.
A véleményezési eljárás lefolytatásához viszont szükséges a képviselő-testület
határozata a módosítás megindításáról.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy Kertész Attila
főépítész által elmondottakat fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a fenti javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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Nádudvar Városi Önkormányzat
Önkormányzati számú határozata:

Képviselőtestületének

31/2017.(III.30.)

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Város Helyi Építési
Szabályzatát a beérkezett főépítészi észrevétel alapján javítani kívánja.
A HÉSZ 8. § (9) bekezdés b) pontjában a felsorolt övezeti jelek között a Lke 2.1 övezeti
jel rosszul tartalmazza a beépítés módjának jelét, ezért pontosítása szükséges.
A módosítás Állami Főépítészi eljárásban hajtható végre.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a szabályozási terv jogszabálynak
megfelelő módosításához a szükséges lépéseket tegye meg, a településrendezési
tervezői szerződéseket írja alá.
Határidő: 2017. május 05.
Felelős:

Beke Imre polgármester

13./Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Beszámoló a 2016. évben
civilszervezetek munkájáról
Előterjesztő: Beke Imre polgármester

önkormányzati

támogatásban

részesült

Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a 2016. évben önkormányzati
támogatásban részesült civilszervezetek munkájáról szóló beszámolóra, melynek
irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi .
Ludmanné Papp Ilona oktatási, kulturális, sport és idegenforgalmi bizottság
elnöke,
a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és megállapították, hogy a
civilszervezetek rendesen elszámoltak az önkormányzattól kapott támogatással.
Megállapították, hogy hasznos munkát végeznek. Nagy segítséget kapunk a
polgárőröktől is. Az ÁMK. mint gesztor vállalja a civilszervezetek összefogását.
Mindezért mindenkinek köszönetet mond.
Nem csak közösségi , hanem személyiségfejlesztő is, lásd az ifju polgárőröket.
A Közgyűjteményi Alapítvány beszámolójában véletlenül elírásra került a keltezési
dátum, helyesen 2017. március 23.
Dr. Danka József képviselő, megkérdezte, hogy az Akarat SE milyen sporttal
foglalkozik, és a Roma-Rom szervezet benne van –e az előterjesztésbe?
Csendes Ferenc képviselő, az Akarat SE kézilabda sporttal foglalkozik, és a RomaRom szervezet beszámolója is megtalálható az előterjesztésben.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben foglalt határozatot az alábbi határozati javaslattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évben önkormányzati
támogatásban részesült civil szervezeteknek:
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Támogatott szervezet neve
1. Nádudvari Akarat Sportkör
2. Polgárőr Egyesület
3. Közgyűjteményi Alapítvány
4. Sakk Sportegyesület
5. Edit Fitness és Aerobik Egyesület
6. Kéknefelejcs Citerazenekar
7. Nádudvari Sportegyesület
8. Nádudvari Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
9. Szülőföldünk Nádudvar Öröksége és
Jövője
10. Alapítvány a Nádudvari Óvodásokért
11. Nádudvari Ficánka Egyesület

2016. évben juttatott támogatás (ezer
forintban)
2 600
1 300
2 500
600
500
160
2 180
100
200
150
55

a támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi és szakmai beszámolóit elfogadja.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy a beszámolók
elfogadásáról írásban értesítse a támogatásban részesült civil szervezeteket.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Beke Imre polgármester
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2017. (III.30.) Ök.
sz. határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évben önkormányzati
támogatásban részesült civil szervezeteknek:
Támogatott szervezet neve
1. Nádudvari Akarat Sportkör
2. Polgárőr Egyesület
3. Közgyűjteményi Alapítvány
4. Sakk Sportegyesület
5. Edit Fitness és Aerobik Egyesület
6. Kéknefelejcs Citerazenekar
7. Nádudvari Sportegyesület
8. Nádudvari Roma Nemzetiségi
Önkormányzat

2016. évben juttatott támogatás (ezer
forintban)
2 600
1 300
2 500
600
500
160
2 180
100
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9. Szülőföldünk Nádudvar Öröksége és
Jövője
10. Alapítvány a Nádudvari Óvodásokért
11. Nádudvari Ficánka Egyesület

200
150
55

a támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi és szakmai beszámolóit elfogadja.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy a beszámolók
elfogadásáról írásban értesítse a támogatásban részesült civil szervezeteket.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Beke Imre polgármester

14./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzat 2017 évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett Nádudvar Város Önkormányzat 2017 évi
közbeszerzési terve elfogadására, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Dr. Sós Csaba aljegyző, elmondta, hogy a közbeszerzésekről szóló törvény szerint a
költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési
tervet kell készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési
tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi.
Az önkormányzatnak minden évben közbeszerzési tervben kell összefoglalnia, mely
témákban tervez közbeszerzési eljárást lefolytatni.
A költségvetésben az
önkormányzat meghatározta a fejlesztési céljait és az azokra fordítható forrásokat.
A kiadott közbeszerzési tervben utak aszfaltozása szerepel, de javasolja kiegészíteni
a villamos energia beszerzéssel az alábbiak szerint:
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Czibere Lajos képviselő, megkérdezte, hogy az utak aszfaltozása
Elegendő lesz –e a pénz, mi a sorrend?

20
17. 2017.
júli július
us

hogy áll?

Beke Imre polgármester, sok kérés érkezett be az útépítésre vonatkozóan. Nem lesz
elég a betervezett pénz. Öt ajánlattevőtől kér árajánlatot, amelyik az olcsóbb, azt kell
választani, természetesen a megbízhatóságot figyelembe véve. Ha elfogy a pénz és,
ha a költségvetés úgy alakul, akkor lehet szó több utca aszfaltozásáról, ha a
képviselő-testület plusz forrást szavaz meg rá.
Dr.Sós Csaba aljegyző, a sorrenddel kapcsolatban elmondta, hogy ha a lakossági
önerő 100- %-os nyilván az kerül első helyre. Viszont a forgalom szempontját is
figyelembe kell venni , és azt is, ahova feltétlenül kell aszfalt. Meg fog jelenni az
újságban a tájékoztató az útépítéssel kapcsolatban, abban a feltételek benne
lesznek.
Kalmár Erzsébet képviselő, megkérdezte, hogy a Móricz Zs. utcán lesz e
aszfaltozás. Hogy megy
az egésznek a folyamata, az emberek nincsenek
tájékoztatva.
Beke Imre polgármester, a pályázatok beadási határideje március 31. Azt követően
lehet majd az értesítéseket megtenni.
Urszuly
Emese
TVG
Kft.
főmérnöke,
elmondta,
hogy
az
előzetes
szándéknyilatkozatot március 31-ig kell beadni az utcáknak az útépítésre.
2/3-a már beadta, de hogy mennyi a kivitelezési költség , és mennyi az utcákra eső
rész, még nem tudja. A bírálatot követően tudnak felvilágosítást adni.
A Móricz Zsigmond utca egymagában nem pályázhat, de a Kárpát és a Nádas
utcákkal együtt igen.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a 2017. évi
közbeszerzési
tervet a kiegészítéssel együtt, mely szerint a villamos energia
beszerzés is kerüljön bele a tervbe – az alábbi határozattal fogadják el:
A Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017 évi
közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
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Határidő:
Felelős:

2017 március 31.
Beke Imre polgármester
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Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2017 (III.30.) Ök.
sz. határozata:
A Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017 évi
közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
Határidő:
Felelős:

2017 március 31.
Beke Imre polgármester
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15./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Beszámoló a nádudvari temető üzemeltetés (temetkezési közszolgáltatás)
2016 évi tapasztalatairól
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a nádudvari temető üzemeltetés
(temetkezési közszolgáltatás) 2016 évi tapasztalatairól szóló beszámolóra, melynek
irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Csendes Ferenc pénzügyi bizottság elnöke, a bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, megállapították , hogy összességében a feladatellátás megtörtént.
Közel nullszaldós, de még nincs meg a végleges adat, a halottszállító autó is meg
van. A bizottság elfogadta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek is.
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Kalmár Erzsébet képviselő, nagyon örül annak, hogy elérte a Kft., hogy uj
halottszállító autót vásároljon. Ő már két évvel ezelőtt is akarta.
Jól van finanszírozva a temető üzemeltetés, az önkormányzat 11.5 mft-ot ad hozzá.
Sajnos mindemellett sok a halott is, mint bevétel , ez jól jövedelmező.
Javasolja a szolgáltatás eredményét, vagyis a többletbevételt , a minőség
fejlesztésére fordítani, pl. a térfigyelő kamerák felszerelése a temetőben , az utak
továbbépítésére, padok kicserélésére , mozgáskorlátozottaknak lehetőséget adni ,
hogy a temetőbe hétvégén is be tudjanak menni autóval, még díjfizetés ellenében is.
Ludmanné Papp Ilona képviselő, elmondta, hogy a temetőben tisztaság, rend van,
nagyon dicséri ő is és a lakosság is az ott dolgozókat. Profi a temetői csapat.
Hiányosságként említi meg , hogy nincs jól felkamerázva a temető. Mivel sok a lopás
a temetőbe, a térfigyelő kamera felszerelését jónak tartaná, talán visszatartó erő
lenne .
Urszuly Emese TVG Kft főmérnöke, elmondta, hogy a sírokat nem lehet térfigyelő
kamerával megfigyelni, kegyeleti okok miatt. Csak a kimenő és bejövő forgalmat
lehet.
Beke Imre polgármester, visszatartó erő a kamera. Nagyobb teljesítményű
felszerelés lesz, és kamera csere is. Új térfigyelő kamera telepítések is lesznek.
Folyamatosan nő rá az igény.
Dr. Danka József képviselő, egyetért az előző hozzászólásokkal. Jónak tartja a
középen elhelyezett villanyvilágítást is, de viszont a két szélén nincs. Oda is tenni
kellene világítást, sokkal jobban át lehetne látni a temetőt, és a lakosságnak is van rá
igénye.
Boros Lajosné alpolgármester, ő is egyetért az elhangzottakkal, és kérdésként tette
fel, hogy hogyan oszlik meg temetőfenntartás és a szolgáltatás , milyen elv szerint
van a költségek megoszlása?
Urszuly Emese TVG Kft. főmérnöke, elmondta, hogy a temetőben 6 fő dolgozó van, 4
fő karbantartó , 2 fő szolgáltatási tevékenységi körön. Ehhez jön az üzemeltetés ,
karbantartás, bér és járulék. Pontos választ erre írásban fog adni.
Az út továbbépítése fontos lenne, de egyenlőre nem lehet tudni lesz –e rá pénz,
keresik a lehetőséget. A többi kérdésre majd írásban fog választ adni.
Kalmár Erzsébet képviselő, javasolja a képviselő-testületnek, hogy ismerjék el, és
köszönjék meg az ott dolgozók munkáját.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjaink, hogy az
előterjesztésben foglaltakat a kiegészítéssel együtt, mely szerint a képviselő-testület
elismeri az ott dolgozók munkáját és megköszöni, fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a fenti javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2017. (III.30.)
ök.sz. határozata:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Nádudvari Nonprofit Kft. a Nádudvari Köztemető 2016. évi üzemeltetéséről
szóló beszámolót elfogadta.
Egyben elismerését és köszönetét fejezte ki az ott dolgozók részére.
A képviselő-testület felkérte a polgármester, hogy a testület döntéséről a Nádudvari
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét értesite .
Határidő: 2017. április
Felelős: Beke Imre polgármester
16./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Tájékoztató a Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Szociális
Szolgáltató Központ 2016. évi munkájáról
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvari Szociális
Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2016. évi munkájáról
szóló tájékoztatóra.
Kalmár Erzsébet egészségügyi, ifjúsági és szociális bizottság elnöke, a bizottság
megtárgyalta a tájékoztatót és tudomásul vette. A társulásról és az intézményről van
most szó, majd később lesz beszámoló a család és gyermekjóléti szolgálatról.
Most csak szakmai dolgokról, statisztikai adatokról, és az ellátottak kiszolgálásáról
szól a tájékoztató. Elmondta, hogy 230 fő étkezőt látnak el itt Nádudvaron,
Tetétlenen 48 fő, Bihardancsházán pedig 22 fő az ellátott szociális étkező.
Megköszönte a bizottság az intézmény dolgozóinak és a konyhai dolgozóknak a
munkáját. A tájékoztatót elfogadta és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Csendes Ferenc képviselő, a főzőkonyhák korszerűsítését már az előző testületi
ülésen is felvetette. Ugy gondolja, hogy nincs szükség arra, hogy itt egy teljes körűen
felszerelt konyhát vezessenek. Át kell gondolni, a jobb kihasználtságot kell
figyelembe venni. Szerinte csak melegítő konyhaként kellene működni, át kellene
minősíteni.
A települések eredménytartalma érdekesen alakul az étkezésnél : Nádudvar -5 millió
ft, Tetétlen – 834 eft, Bihardancsháza + 850 eft-re jön ki. Éves költség plusz
támogatás, és mégis többlet van Bihardancsházán, érdekesnek tartja, pedig ott egy
másik szolgáltató adja az étkezést. Ezt is át kell vizsgálni, hogy alakult ki ez . A
költség és a támogatás között mi a különbség . Ezelőtt nyereséges bevétele volt az
SZSZK-nak.
Ő is elismerését fejezi ki a dolgozóknak.
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Balázs Andrea intézményvezető, a feladatellátás alakulása a bér és a járulékból
tevődik össze. Az állami támogatás kevés, bár valamennyi kedvezményt is ad az
állam, mivel társulási formában működik. A minimálbéremelés és a járulékok emelik
meg a költséget.
Kalmár Erzsébet képviselő, szakmai létszámban keresendő a különbség.
Nemcsak itt Nádudvaron, de a társtelepüléseknél is a szakmai létszámot törvény
határozza meg. Tetétlenen 2,6 fő szerepel az idősek nappali ellátására. A nappali
ellátás vezetője az intézményvezető. Nádudvaron ezen a szakfeladaton van a
gazdasági ügyintéző is besorolva, és ez növeli meg a költséget. A többi településen
nincs ilyen , mert itt Nádudvaron látják el ezt a munkát, számlázás, könyvelés, stb.
Boros Lajosné alpolgármester, véleménye, ha a társtelepülések továbbra is
idehozzák az ügyintézéssel kapcsolatos dolgokat, akkor fizessenek érte.
Balázs Andrea intézményvezető, a társulás tagjaitól az elvégzett munkáért fognak
pénz kérni, ez most van kidolgozás alatt.
Beke Imre polgármester, megköszönte a dolgozók munkáját, és javasolta, hogy az
előterjesztést az alábbi határozattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvari Szociális
Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltató Központjának 2016. évben végzett
tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy döntéséről írásban
értesítse Balázs Andrea intézményvezetőt.
Határidő:
Felelős:

2017. április 3.
Beke Imre polgármester

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2017. (III.30.)
Ök.sz. határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvari Szociális
Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltató Központjának 2016. évben végzett
tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy döntéséről írásban
értesítse Balázs Andrea intézményvezetőt.
Határidő:
Felelős:

2017. április 3.
Beke Imre polgármester
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17./ Napirendi pont megtárgyalása
Tárgy: Az Ady Endre Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett az Ady Endre Művelődési Központ
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására, melynek irásos anyaga a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Ludmanné Papp Ilona oktatási, kulturális, sport és idegenforgalmi bizottság
elnöke, a bizottság az előterjesztést megtárgyalta , azt elfogadta és elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Beke Imre polgármester,
javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztést az alábbi határozattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ady Endre Művelődési
Központ és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását
„Az intézmény alaptevékenységeinek besorolása az érvényes szakfeladat rend
szerint” elnevezésű alpont
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme.
a megnevezésű
kiegészülését

szakfeladatokkal és azok kormányzati funkciószámával történő
jóváhagyja.

Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy döntéséről az Tóthné
Budaházi Juditot az intézmény igazgatóját írásban értesítse.
Határidő:
Felelős

2017. április 3.
Beke Imre polgármester

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2017. (III.30.) Ök.
számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ady Endre Művelődési
Központ és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását
„Az intézmény alaptevékenységeinek besorolása az érvényes szakfeladat rend
szerint” elnevezésű alpont
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082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme.
a megnevezésű
kiegészülését

szakfeladatokkal és azok kormányzati funkciószámával történő
jóváhagyja.

Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy döntéséről az Tóthné
Budaházi Juditot az intézmény igazgatóját írásban értesítse.
Határidő:
Felelős

2017. április 3.
Beke Imre polgármester

18./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Civil szervezeti támogatások.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester előterjesztést tett civil szervezeti támogatásokra, melynek
irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi
Czibere Lajos képviselő, megkérdezte, hogy mennyi pénzt ad a daganatos
betegeknek az alapítvány?
Beke Imre polgármester, ebben az előterjesztésben két támogatási igény szerepel.
Egyik a Szeretet Halma Alapítvány aki anyagi támogatás iránti kérelmével kereste
meg az önkormányzatot, melyben tájékoztatta arról, hogy két nádudvari beteget is
támogat az alapítvány. Itt név nem szerepel, nem tudja kik ők, és azt sem, hogy
mennyivel támogatta a két nádudvari beteget.
Csendes Ferenc képviselő, szerinte a gyerekeket kellene támogatni, nem az
alapítványt.
Ludmanné Papp Ilona képviselő, a krízis alapból is szokott támogatást nyújtani a
testület, ha van kérelem.
Beke Imre polgármester, ez az alapítvány már régebb óta támogatja őket, ugy
gondolja, hogy az önkormányzat is segítheti egyszeri -50.000,- 50.000,-ft-al,
összesen 100 eft-vel a Szeretet Halma Alapítványt.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a fenti javaslatát , mely szerint a
Szeretet Halma Alapítványt 100 eft- támogassák az alábbi határozattal fogadják el:
A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeretet Halma Alapítvány
(4600. Kisvárda, adószáma: 18816202-1-15) részére 100.000 Ft támogatást nyújt.
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A támogatás fedezete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének tartalékalapja.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az alapítvánnyal a Támogatási
Szerződést kösse meg, és gondoskodjon a támogatás átutalásáról.
Felkéri a Közgazdasági és Pénzügyi Iroda Vezetőjét, hogy a Nádudvar Város
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (III.03.) önkormányzati
számú rendelet soron következő módosításakor a támogatás odaítélését építse be.
Felkéri a Képviselő-testület dr. Novák Bélánét a Szeretet Halma Alapítvány
kuratóriumi Elnökét, hogy a Támogatási szerződés szerinti elszámolást végezze el,
és nyújtsa be a Nádudvari Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és Pénzügyi
Irodájába.
Határidő: Azonnal, illetve 2017. december 31.
Felelős: Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi Iroda Vezetője
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a fenti javaslatot, 8 igen, 1 tartózkodással elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2017. (III.30.)
önkormányzati számu határozta:
A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeretet Halma Alapítvány
(4600. Kisvárda, adószáma: 18816202-1-15) részére 100.000 Ft támogatást nyújt.
A támogatás fedezete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének tartalékalapja.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az alapítvánnyal a Támogatási
Szerződést kösse meg, és gondoskodjon a támogatás átutalásáról.
Felkéri a Közgazdasági és Pénzügyi Iroda Vezetőjét, hogy a Nádudvar Város
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (III.03.) önkormányzati
számú rendelet soron következő módosításakor a támogatás odaítélését építse be.
Felkéri a Képviselő-testület dr. Novák Bélánét a Szeretet Halma Alapítvány
kuratóriumi Elnökét, hogy a Támogatási szerződés szerinti elszámolást végezze el,
és nyújtsa be a Nádudvari Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és Pénzügyi
Irodájába.
Határidő: Azonnal, illetve 2017. december 31.
Felelős: Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi Iroda Vezetője

40

Beke Imre polgármester , az előterjesztés második része, pedig a Karácsony Sándor
Pedagógiai Egyesület kérelme, melyben a Pedagógus Arcképcsarnokra
kérnek támogatás.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az egyesületet 50.000,-ft –al
támogassák és az alábbi határozattal fogadják el:
A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Karácsony Sándor
Pedagógiai Egyesület (4024. Debrecen, adószáma: 18990085-1-09) részére 50.000 .Ft támogatást nyújt.
A támogatás fedezete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének tartalékalapja.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Pedagógiai Egyesülettel
Támogatási Szerződést kösse meg, és gondoskodjon a támogatás átutalásáról.

a

Felkéri a Közgazdasági és Pénzügyi Iroda Vezetőjét, hogy a Nádudvar Város
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (III.03.) önkormányzati
számú rendelet soron következő módosításakor a támogatás odaítélését építse be.
Felkéri a Képviselő-testület Fülöp Mihályt a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület
Elnökét, hogy a Támogatási szerződés szerinti elszámolást végezze el, és nyújtsa be
a Nádudvari Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és Pénzügyi Irodájába.
Határidő: Azonnal, illetve 2017. december 31.
Felelős: Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi Iroda Vezetője
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a fenti javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2017.
(III.30.) Önkormányzati számu határozata:
A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Karácsony Sándor
Pedagógiai Egyesület (4024. Debrecen, adószáma: 18990085-1-09) részére 50.000 .Ft támogatást nyújt.
A támogatás fedezete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének tartalékalapja.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Pedagógiai Egyesülettel
Támogatási Szerződést kösse meg, és gondoskodjon a támogatás átutalásáról.

a

Felkéri a Közgazdasági és Pénzügyi Iroda Vezetőjét, hogy a Nádudvar Város
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (III.03.) önkormányzati
számú rendelet soron következő módosításakor a támogatás odaítélését építse be.
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Felkéri a Képviselő-testület Fülöp Mihályt a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület
Elnökét, hogy a Támogatási szerződés szerinti elszámolást végezze el, és nyújtsa be
a Nádudvari Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és Pénzügyi Irodájába.
Határidő: Azonnal, illetve 2017. december 31.
Felelős: Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi Iroda Vezetője

19./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzat véleményének kialakítása a Kövy Sándor
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezése kapcsán
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város Önkormányzat
véleményének kialakítása a Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
átszervezése kapcsán, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Boros Lajosné alpolgármester, átszervezésnek minősül a Tolbuhin utcai épületet,
Baksay Dániel 1.szám alá lett felterjesztve az EMI-ben, valószínű félreértés történt.
Igy került átvezetésre. 2013. évben az okmányiroda volt ott. Ez most csak egy
átvezetés lesz.
Ludmanné Papp Ilona képviselő, oktatási, kulturális, sport és idegenforgalmi
bizottság elnöke, a bizottság megtárgyalta az előterjesztést , azt elfogadta és
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Vincze András jegyző, nem Baksay Dániel 1.sz., hanem Fő út 88.szám a feladat
ellátás helyszíne. Ezzel a kiegészítéssel kéri elfogadni az előterjesztést.
Beke Imre polgármester, javasolta, hogy az előterjesztést a fenti kiegészítéssel , az
alábbi határozattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 84. § (9) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kövy
Sándor Általános és alapfokú Művészeti Iskola átszervezésével - a 4181. Nádudvar,
Fő út 88.sz. alatti feladat ellátási helynek az intézmény alapdokumentumában való
feltüntetésével - egyetért.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármester, hogy döntéséről írásban
tájékoztatassa Kapornai Juditot a Berettyóújfalui Tankerületi Központ igazgatóját.
Határidő:
Felelős:

2017. április 5.
Beke Imre polgármester

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot:
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Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2017. (III.30.)
önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 84. § (9) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kövy
Sándor Általános és alapfokú Művészeti Iskola átszervezésével - a 4181. Nádudvar,
Fő út 88.sz. alatti feladat ellátási helynek az intézmény alapdokumentumában való
feltüntetésével - egyetért.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármester, hogy döntéséről írásban
tájékoztatassa Kapornai Juditot a Berettyóújfalui Tankerületi Központ igazgatóját.
Határidő:
Felelős:

2017. április 5.
Beke Imre polgármester

20./ Napirendi pont megtárgyalás:
Tárgy: Molnár István egyéni vállalkozó
használatáról
Előterjesztő: Beke Imre polgármester

kérelme

a

Nádudvar

helységnév

Beke Imre polgármester, előterjesztést tett Molnár István egyéni vállalkozó kérelme a
Nádudvar helységnév használatáról, melynek irásos
anyaga a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Dr. Sós Csaba aljegyző, elmondta, hogy a névhasználat az önkormányzat
tulajdona, a testület dönt arról, hogy használatához hozzájárul e.
A kérelmező régóta ismeretségben van a domonyi BigFoot sörfőzdével, akivel kiváló
üzleti kapcsolatokat is ápol a vállalkozása. A Sörfőzde kiváló hírnévnek örvend,
többszörösen díjazott (az alapítás óta eltelt 3 évben söreik két arany, két ezüst és két
bronzérmet nyertek), amely újabb termékkel kívánja bővíteni termékpalettáját. A
főzde felajánlotta, hogy ez a termék, ami egy ún. láger sör, településünkön
forgalomba kerülve használhassa a Nádudvar helységnevet. A termék a nádudvari
élelmiszeripari hagyományokhoz hűen prémium minőségű kézműves sör lenne. A
tervek szerint, amennyiben a Képviselő-testület engedélyezi a névhasználatot első
alkalommal a Hagyományőrző Majálison május 1-én lehetne szélesebb közönséggel
megismertetni a sört.
Csendes Ferenc képviselő, megkérdezte, hogy csak itt fogja árulni a sört, és a
szerződésben milyen feltételek lesznek leírva? Mitől lesz piaci reklám? Ha pedig
olyan receptura van, ami megkülönböztető, akkor le kell védetni. Ezt pontosan le kell
irni.
Beke Imre polgármester, akkor reklám, ha mindenütt ezen a néven
forgalmazzák. Akkor már van benne érték.

használják,

Boros Lajosné alpolgármester, neki tetszik az ötlet, május 01-ei Majálison lenne a
közönséggel megismertetve. Biztos a lakosság is örülni fog.
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Réz Szilárd alpolgármester, ezzel a feltétellel meg kell adni a névhasználatot, hogy
ezt a recepturát csak Nádudvar használhatja.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, A névhasználat
engedélyezése csak a Fehér Komló Kft. Bigfoot Sörfőzdéje által főzött szűretlen
világos prémium pils típusú kézműves sörére vonatkozik, amelyet e néven
kizárólagosan csak Molnár István egyéni vállalkozó jogosult forgalomba hozni
Magyarország területén, ezzel a kiegészítéssel az alábbiak szerint fogadják el a
határozati javaslatot:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Nádudvar helységnév
tulajdonosa hozzájárul, hogy a Molnár István egyéni vállalkozó a Nádudvar
helyiségnevet visszavonásig használhassa.
A névhasználat engedélyezése csak a Fehér Komló Kft. Bigfoot Sörfőzdéje által főzött
szűretlen világos prémium pils típusú kézműves sörére vonatkozik, amelyet e néven
kizárólagosan csak Molnár István egyéni vállalkozó jogosult forgalomba hozni
Magyarország területén.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármester a névhasználati hozzájáruló
nyilatkozat aláírására és kiadására.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy a határozat és a
névhasználati hozzájáruló nyilatkozat két-két példányát postai úton küldje meg a
kérelmezőnek.
Határidő:
Felelős:

2017. március 31.
Beke Imre polgármester

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen , 1 tartózkodással elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 40/2017. (III.30. ) Ök.
sz. határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Nádudvar helységnév
tulajdonosa hozzájárul, hogy a Molnár István egyéni vállalkozó a Nádudvar
helyiségnevet visszavonásig használhassa.
A névhasználat engedélyezése csak a Fehér Komló Kft. Bigfoot Sörfőzdéje által főzött
szűretlen világos prémium pils típusú kézműves sörére vonatkozik, amelyet e néven
kizárólagosan csak Molnár István egyéni vállalkozó jogosult forgalomba hozni
Magyarország területén.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármester a névhasználati hozzájáruló
nyilatkozat aláírására és kiadására.
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Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy a határozat és a
névhasználati hozzájáruló nyilatkozat két-két példányát postai úton küldje meg a
kérelmezőnek.
Határidő:
Felelős:

2017. március 31.
Beke Imre polgármester

21./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A Mazda E2200 típusú HUB-908
értékesítése
Előterjesztő: Beke Imre polgármester

forgalmi

rendszámú

kisteherautó

Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Mazda E2200 típusú HUB-908 forgalmi
rendszámú kisteherautó értékesítésére, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
A kisteherautóról van szó, elég sok volt eddig a ráfordítás. A régi halottszállító autó
megmarad, mert ha külterületre kell menni, vagy olyan helyre , ahol nehezen járható
az út, akkor azt az autót használják, nem az uj halottszállítót. Virágszállításra a
temető területén lehet igénybe venni.
Kalmár Erzsébet képviselő, a mezőőri autóval együtt versenyeztetni kellett eddig.
Csendes Ferenc képviselő, fel kell tenni a használtautó.hu
hirdetni egy hónapig, ennél kevesebb összegért nem eladó.

honlapra, meg kell

Vincze András jegyző, a határozati javaslatot ki kell egészíteni egy ponttal, mely
szerint ezen az eladási áron fel kell tenni hirdetni a hasznaltautó.hu honlapra 30
napra. A határozat többi része változatlan marad, a határidők pedig értelemszerűen
alakulnak.
Beke Imre polgármester, javasolta, hogy a jegyző úr által elmondottakkal kiegészítve
az alábbi határozati javaslatot fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló Mazda
E2200 típusú HUB-908 forgalmi rendszámú kisteherautó eladásához hozzájárul,
minimum 650.000 Ft eladási áron.
1./ Ezen az eladási áron fel kell tenni hirdetni a hasznaltautó.hu honlapra 30 napra.
2./ Az értékesítést követően a vételárat a Nádudvari Nonprofit Kft. részére
felhalmozási célú pénzeszköz átadással átadja.
3./ Az értékesítést követően a Nádudvar Város Önkormányzat hozzájárul ahhoz,
hogy a Nádudvari Nonprofit Kft. maximum nettó 2.000.000 Ft értékben az eladott
Mazda pótlására egy dupla kabinos kisteherautót beszerezzen.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert a járműértékesítésére vonatkozó
adás-vételi szerződés valamint a vételárnak az Önkormányzat részéről a Nádudvari
Nonprofit Kft. részére történő pénzeszköz átadásra vonatkozó megállapodás
aláírására.
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Felkéri a Képviselő-testület - mint minősített többségi befolyással rendelkező tag Ludman Lajos ügyvezetőt, a Nádudvari Nonprofit Kft által megvásárolni kívánt
gépjármű adás-vételi szerződésének valamint a pénzeszköz átadási megállapodás
aláírására. A vételár nem haladhatja meg a 2.000.000 Ft-ot.
Határidő:
Felelős:

2. pont tekintetében értelemszerűen
3. pont tekintetében értelemszerűen
Beke Imre polgármester
Ludman Lajos ügyvezető

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2017. (III.30.) Ök.
sz. határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló Mazda
E2200 típusú HUB-908 forgalmi rendszámú kisteherautó eladásához hozzájárul,
minimum 650.000 Ft eladási áron.
1./ Ezen az eladási áron fel kell tenni hirdetni a hasznaltautó.hu honlapra 30 napra.
2./ Az értékesítést követően a vételárat a Nádudvari Nonprofit Kft. részére
felhalmozási célú pénzeszköz átadással átadja.
3./ Az értékesítést követően a Nádudvar Város Önkormányzat hozzájárul ahhoz,
hogy a Nádudvari Nonprofit Kft. maximum nettó 2.000.000 Ft értékben az eladott
Mazda pótlására egy dupla kabinos kisteherautót beszerezzen.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert a járműértékesítésére vonatkozó
adás-vételi szerződés valamint a vételárnak az Önkormányzat részéről a Nádudvari
Nonprofit Kft. részére történő pénzeszköz átadásra vonatkozó megállapodás
aláírására.
Felkéri a Képviselő-testület - mint minősített többségi befolyással rendelkező tag Ludman Lajos ügyvezetőt, a Nádudvari Nonprofit Kft által megvásárolni kívánt
gépjármű adás-vételi szerződésének valamint a pénzeszköz átadási megállapodás
aláírására. A vételár nem haladhatja meg a 2.000.000 Ft-ot.
Határidő:
Felelős:

2. pont tekintetében értelemszerűen
3. pont tekintetében értelemszerűen
Beke Imre polgármester
Ludman Lajos ügyvezető

22./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Mezőőri autó értékesítése
Előterjesztő:Beke Imre polgármester
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Beke Imre polgármester, elmondta, hogy nagyon rossz állapotban van a mezőőri
autó, másik kell helyette. Most a költségvetésben nincs rá pénz, de van idő, mert
április 01-től motorral járőröznek a mezőőrök.
Dr.Danka József képviselő, ezt az autót is el kell adni, és őszre venni kell egy
másikat , egy jobb, strapabíróbbat.
Réz Szilárd alpolgármester, neki is az a véleménye, hogy ezt a régi autót adják el,
és helyette vegyenek egy másikat őszre.
Vincze András jegyző, javasolta, hogy a határozati javaslatba kerüljön bele , hogy
értékesíti az önkormányzat a régi mezőőri autót, ehhez fel kell értékeltetni, és nem
lehet alacsonyabb áron eladni, mint a felértékelt ár. Fel kell hatalmazni a
polgármester urat a felértékelés megrendelésére, és a gépkocsi eladásra való
meghirdetésére, és arra is, hogy a gépkocsit értékesítse, és a jármű értékesítésére
vonatkozó adásvételi szerződést aláírja. Az értékelésnél alacsonyabb áron nem
adható el.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a jegyző úr
által elmondottakat fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a fenti javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Nádudvar Városi
Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2017. (III.30.)
önkormányzati számu határozata:
A Nádudvar Városi Önkormányzat képviselő-testülete ugy döntött, hogy
az IUP-680 frsz-u
, gyártmányú: Suzuki , típusú: vitára 1.6, alvázszámú:
VSEETW01VNA209479 , motorszámú: G16BS0102960, gyártási évű: 2003
mezőőri autót értékesíti.
Felhatalmazza a polgármestert a felértékelés megrendelésére, és a
gépkocsi
eladásra való meghirdetésére, és arra is, hogy a gépkocsit értékesítse, és a jármű
értékesítésére vonatkozó adásvételi szerződést aláírja. Az értékelésnél alacsonyabb
áron nem adható el.
Határidő: 2017. május 30.
Felelős: Beke Imre polgármester
Egyebek:
1./
Boros Lajosné alpolgármester, felhívta a figyelmet , hogy április 14-én elkezdődik a
ingyenes tavaszi gyermekétkeztetés, de erről még semmilyen információ nincs. Igaz
őket már ez nem érinti, mint konyhai dolgozókat , mert az óvoda főz, és egyébként ők
már a Berettyóújfalui Tankerületi Központhoz tartoznak, ennek ellenére
tudni
szeretné hogyan zajlik ez.
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Vincze András jegyző,
elmondta, hogy a
szünidei gyermekétkeztetés
megszervezéséhez kapcsolódó feladatokról szóló levelet épp ma kapta meg az
önkormányzat e – mailen, melyet továbbítottunk a Szociális Szolgáltató Központ
intézményvezetőjének.
Balázs Andrea intézményvezető, ma kapták meg a tájékoztató levelet, másolatban
átadja az alpolgármester asszony részére a holnapi napon.
Boros Lajosné alpolgármester, felajánlotta segítségét a szünidei gyermekétkeztetés
megszervezésében.
Beke Imre polgármester, mivel több napirend és hozzászólás nem volt, az ülést 16,
30 órakor berekesztette.

Kmft.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

Dr. Danka József
Réz Szilárd
jegyzőkönyv-hitelesítők
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