JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2017 . április 27-én du: órakor a Nádudvari Polgármesteri
Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
ülése alkalmából.
Jelen vannak: Beke Imre polgármester
Boros Lajosné,
Czibere Lajos,
Csendes Ferenc,
Dr. Danka József,
Kalmár Erzsébet,
Korcsmáros Sándor,
Ludmanné Papp Ilona,
Réz Szilárd képviselők
Bökönyi Fórián Éva Anett
Vincze András jegyző,
Kovács Lászlóné irodavezető,
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,
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 Korcsmáros
Sándor képviselőkre, melyet a testület 9 igen szavazattal elfogadott.
Beke Imre polgármester, tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a
TVG Kft. megfelelőségi véleményét az NHKV visszavonta, a továbbiakban
nem láthat el közszolgáltatói feladatokat.
Az NHKV Zrt célja, hogy hosszabb távon a hulladékgazdálkodási közfeladat
ellátását szolgáltató önkormányzati vagyont vagyonkezelésbe vegye. A
megyében közszolgáltató lesz, aki a DHK . Nonprofit Kft., velük kell
egyezségre jutni a nádudvari hulladék elszállításáról.

1

A DHK Vezetőjével Varga László ügyvezetővel, és Jenei Imre a társaság
vezetőjével történt egyeztetés alakalmával nem zárkóztak el az
együttműködéstől. Azt, hogy hosszútávon mi lesz a teleppel nem tudja, de
működnie kell , mert hitel is van rajta. Ha be kell vinni az állami vagyonba
akkor a hitelt is oda kell tenni.
Elmondta, hogy az Országos Mentő Szolgálat Vezetőjével tárgyalt dr. Zentai
Attilával ügyeleti mentőállomás létrehozásával kapcsolatban. A hét minden
napján lenne ügyelet, ha meg tudjuk valósítani. Azt , hogy hol lesz elhelyezve
még nem tudjuk, meg kell keresni.
Továbbiakban tájékoztatta a képviselő-testületet , hogy a mai napon
egyeztetett Ludman Lajos TVG-Nonprofit Kft. ügyvezetőjével, és Sárközi
Lajos gazdálkodóval, aki a fürdő területét szeretné elcserélni, és még plusz
ingatlant is kérne. 60 millió ft-ot szeretne, de cserébe az önkormányzattól
kérné a Vajas tónál lévő önkormányzati területet , amely 2.6 Ha, és
üzlethelyiséget a piacon, stb. , ha lesz fix megegyezés, akkor tájékoztatni
fogja a testület tagjait, de ha még sem születik megegyezés, akkor is el kell
azt a sok romot és gazdasági gépeket a fürdő melletti területről pakolnia. Meg
kell szüntetni ezt az áldatlan állapotot a városközpontban.
Dr. Danka József képviselő, azon a területen van még egy ház is, un.
„szemesház” azzal mi történik?
Beke Imre polgármester, először ezt a területet kell rendezni, azt követően
fog a szemesházra sor kerülni. Van még a fürdő területén Ludman Imrének is
egy keskeny földterülete, azt is fel kell számolni.
Czibere Lajos képviselő, kérdésként vetette fel, hogy milyen felszereltségű
lesz a mentőautó?
Vincze András jegyző, válaszként elmondta, hogy nem rohamkocsi, hanem
eset kocsi lesz.
Beke Imre polgármester, diszpécserszolgálattal fognak rendelkezni, nagyon
jó dolognak tartja, mert ha a mentő itt van, akkor sokkal hamarabb el tudja
látni a beteget. Életmentő dologról van szó.
Kalmár Erzsébet képviselő, örül ennek a dolognak. Kérdésként vetette fel,
hogy a vele járó személyi állományt ki fogja fizetni? Szerinte az orvosi rendelő
is megfelelne erre a célra, hisz ott lenne minden egy helyen.
Beke Imre polgármester, elmondta, hogy nem kérnek személyi állományt, bár
ajánlott nekik. Az orvosi rendelő nem jó, mert ott másképp van a nyitva tartás.
Kalmár Erzsébet képviselő, hulladékgazdálkodással kapcsolatban
megkérdezte, hogy az uj közszolgáltató kiválasztása határidőhöz van –e
kötve? Előkésztő munkát kell –e az önkormányzatnak végezni, a telep sorsa
felett hogy rendelkeznek?

2

Beke Imre polgármester, elmondta, hogy csak egy szolgáltató van, és
kijelöléssel fogják megmondani, hogy ki hova fog tartozni.
Ludman Lajos TVG Nonprofit Kft. ügyvezetője, elmondta, hogy egy egységet
akar az NHKV létrehozni. Egy közszolgáltató lesz a megyében , a meglévő
szervezet a DHK lesz. Közbeszerzés, vagy tulajdon vásárlás útján fogjuk
kiválasztani, hogy Nádudvar területéről ki fogja elszállítani a hulladékot. Most
minősítéssel rendelkező közszolgáltató egy van a DHK. Velük már volt
egyeztetés . Alvállalkozóként lehet dolgozni ott, még nem látott szerződést. A
vagyonról is dönteni kell. Hajdu-Bihar megyében egy előkezelő rendszer lesz,
Debrecenben. A Jenei úr a társaság elnöke, ő a kedvezményezett. Csak
előkezelt hulladékot lehet elhelyezni. A DHK szolgáltatási díjat kap, mi pedig
alvállalkozóként fogunk dolgozni, ha sikerül szerződést kötni.
Beke Imre polgármester, ez a dolog még képlékeny, 6- 7 hónap mulva már
biztos többet tudunk.
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, elmondta, hogy tegnap volt itt a NHKV ,
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt .helyszíni
ellenőrzést végeztek. Minden felmértek ami az önkormányzat és a konzorcium
tulajdonában áll, a hulladékgazdálkodási vagyonelemek meglétét,
beszerzését, működtetését, üzemeltetését alátámasztó valamennyi
dokumentumot megvizsgáltak.
Beke Imre polgármester, kérte a képviselő-testület tagjait, hogy a
tájékoztatóját fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját - határozat hozatal nélkül 9 igen szavazattal elfogadta és tudomásul vette.
Beke Imre polgármester, javasolta, hogy a meghívóban közölt napirendi
pontokat módosítsák aszerint, hogy a 2./ napirendi pontot vegyék le , mivel a
Hajdu-Bihar megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Püspökladányi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságnak más elfoglaltsága miatt nem tud részt
venni ezen az ülésen, igy egy következő ülésen kerül megtárgyalásra a
beszámolójuk. Továbbá a különfélékbe kerüljön napirendre a Magyarország
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II.
2. pont c) pont szerint egyes önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatás igénybevételére benyújtandó pályázatok c.
előterjesztés.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
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A képviselő-testület a polgármester javaslatát, miszerint a 2./ napirendi pon
kerüljön levételre , és a különfélékbe tárgyalják a Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont c)
pont szerint egyes önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatás igénybevételére benyújtandó pályázatok c. előterjesztés , 9 igen
szavazattal elfogadta.
Beke Imre polgármester, a napirendi pontokat összességében , a fentebb
elfogadott módosításokkal együtt , javasolta a képviselő-testület tagjainak,
hogy fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a napirendre tett módosításokat 9 igen szavazattal
elfogadta és az alábbiak szerint tárgyalja:
1./ Tájékoztató a Hajdu-Bihar megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói
Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztály munkaerő - piaci és
munkanélküliség 2016. évi helyzetéről , Nádudvar várost érintően és a
várható központi intézkedésekről.
Előterjesztő: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási
Hivatala Foglalkoztatási Osztály vezetője
2./Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Berettyóújfalui Szakképzési
Centrum részére a KEHOP-5.2.2.11 számú felhívás keretében - Nádudvar
Város Önkormányzatának tulajdonában lévő - Nádudvar, Kossuth u. 7. sz.
(2855/1 hrsz) alatti ingatlanon lévő épület napelemmel történő
felszereléséhez.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
3. /Edit Fitness Aerobik Sportegyesület Nádudvar, Aerobik Európa
Bajnokságon való részvételének támogatása.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
4./Különfélék.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Tájékoztató a Hajdu-Bihar megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói
Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztály munkaerő - piaci és munkanélküliség
2016. évi helyzetéről , Nádudvar várost érintően és a várható központi
intézkedésekről.
Előterjesztő: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási
Hivatala Foglalkoztatási Osztály vezetője
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Beke Imre polgármester, előterjesztést tett
a Hajdu-Bihar megyei
Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztály
munkaerő - piaci és munkanélküliség 2016. évi helyzetéről , Nádudvar
várost érintően és a várható központi intézkedésekről szóló tájékoztatóra,
melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Bökönyi-Fórián
Éva
Anett
Hajdu-Bihar
megyei
Kormányhivatal
Hajdúszoboszlói Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztály osztályvezetője,
kiegészítésként az alábbiakat adta elő:
A katonai toborzás aktuális feladataival kapcsolatban elmondta, hogy minden
településre küldtek ki plakátokat, melyek kifüggesztésre is kerültek.
Elmondta, hogy sokrétű ez a dolog. Toborozás határvadásznak a rendőrségen
keresztül működik, mi csak a plakátot adjuk. A határ menti védelem,
biztonságos őrzésről van szó. Itt szerződéssel foglalkoztatják a jelentkezőket.
Három féle formája van, szerződéses formátumú, az állomány bővítése, ez
hivatásos jogviszony, kapnak fizetést, stb. , orvosi vizsgálat szükséges hozzá.
A másik önkéntes területi tartalékos rendszer, most fogják kiépíteni. A járáson
belül közel száz fő lesz, járási századokat hoznak létre. Itt feltételek vannak
megszabva, kiket lehet alkalmazni a századba. Gyakorlatokra kell majd
járniuk. Szükség van rá, békeidőben ugyan nem , de sok olyan dolog van,
ami miatt szükséges,pl koszorúzás, vagy ehhez hasonló események. Protokoll
békeidőben. Kiképzésen kell részt venni. Ezek az emberek az igénybevétel
függvényében, fizetést fognak kapni.
Ha valami különleges valami történne, akkor a század bevethető, behívható.
Uj szövetséget hoznak létre, ahová a fiatalokat össze lehet szedni ,
honvédelmi szövetséget, bizonyos sportkörökben, pl. vívás, dzsúdó. Sport
egyesületek jelentkezhetnek ide, és ott juttatásba részesülnek. Célja a
diákokat a sportra nevelni, és a honvédelem szeretetére.
Az önkormányzatnál Szatmári Szabolcs a kapcsolattartó.
Közfoglalkoztatási rendszer elvi metódusa változott, a 1139/2017. (III.20.)
korm. határozat az egyes munkaerő-piaci intézkedésekről szóló határozata
tartalmazza ezt a változást. Ennek megfelelően kell átszervezni a
startmunkaprogramot.
A képzettséggel rendelkező közfoglalkoztatást is meg kell gondolni. A 25 év
alatti személyek abban az esetben kerülhessenek csak bevonásra a
közfoglalkoztatási programba, ha az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében
megvalósuló munkaerő-piaci program nem kínál számukra reális egyéb
lehetőséget. Ez a kormányhatározatban le van írva. Csak nagyon indokolt
esetben lehet őket bevonni.
Beke Imre polgármester, különösen a női munkavállalókat érinti, pl. ha van
bolti szakképzett eladó, de a saját szakmájában nem tudják foglalkoztatni,
akkor kiesik a közmunkaprogramból?
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Bökönyi-Fórián
Éva
Anett
Hajdu-Bihar
megyei
Kormányhivatal
Hajdúszoboszlói Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztály osztályvezetője,
elmondta, hogy a Minisztériumban azt látják, hogy sok a betöltetlen állás.
Főleg a versenyszférában kialakult munkaerőhiányra, ott kell majd
megfelelniük. A közfoglalkoztatási programban részt vevők havi átlagos
maximális létszámát 2020-ig folyamatosan 150 ezer főre kell csökkenteni. A
dunántúlon pl. nem tudják a versenyszférát feltölteni, egyensúlyi megoldás
biztos csak lesz.
Csendes Ferenc képviselő, elmondta, hogy van felvétel a NAGISZ-nál is, de
sajnos nem mennek ezek az emberek oda dolgozni, mert a
közfoglalkoztatásban sokkal jobban szeretnek lenni. Nem kell annyit dolgozni,
nincs három műszak. Így a nádudvariak helyett Bárándról, Tetétlenről,
Püspökladányból hozzák át a dolgozókat. Megelégszenek azzal a pénzzel,
amit a közfoglalkoztatás keretében kapnak. Egyébként a közfoglalkoztatás
nem rossz dolog , mert legalább kimozdulnak az emberek otthonról, csinálnak
valamit. Van aki szorgalmas, de van olyan is , aki nem csinál semmit, és nem
is lehet munkára bírni.
Felsőfokú technikust , és raktárost is keres a NAGISZ, de nincs rá jelentkező.
Beke Imre polgármester, van egy réteg, aki nem is képes elhelyezkedni a
versenyszférába. Reméli azért a közmunkaprogram megmarad, és kapnak
lehetőséget az emberek az elhelyezkedésre.
Ludmanné Papp Ilona képviselő, szomorúnak tartja, hogy tavaly 8 ezer
kulturális közfoglalkoztatott volt országos szinten, most pedig csak 3 ezer fő.
Ezek az emberek egyenértékű munkát végeztek a diplomásokkal. Mi ennek a
magyarázata, hogy igy lecsökkentették a létszámot?
Bökönyi-Fórián Éva Anett Hajdu-Bihar megyei Kormányhivatal
Hajdúszoboszlói Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztály osztályvezetője,
elmondta, hogy a most megjelent Kormányhatározatban ez is szerepel. 2010ig kellett kötelezettséget vállalni, hogy most milyen programot indítanak.
Közben elmúlt egy válság is. 2011-ben nem tudtuk a GINOP programot
teljesíteni, és az álláskeresők létszáma is a felére csökkent. Közel 1400 fő lett.
Mindenképp kell kompromisszumot kötni. Meg kell indokolni az embereknél
miért kötnek velük szerződést.
Réz Szilárd alpolgármester, megkérdezte, hogy van –e arra adat, hogy
mennyi az álláskeresők létszáma, és akik nem dolgoznak miből élnek?
Bökönyi-Fórián
Éva
Anett
Hajdu-Bihar
megyei
Kormányhivatal
Hajdúszoboszlói Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztály osztályvezetője,
válaszában elmondta, hogy inaktívakról nem tud adatot szolgáltatni. Nem
készült ilyen felméréssel.
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Kalmár Erzsébet képviselő, megköszönte a tájékoztatót, nagyon színes, és
sokrétű. Összehasonlítási alap tetszik neki, az elemző munka is fontos.
A tájékoztató szerint 11 nagy vállalkozás van a megyében, akik 500 főt , vagy
afelett foglalkoztatnak. Nádudvaron két nagy vállalkozás van a KITE. és a
NAGISZ . Itt hány nádudvarit foglalkoztak? Mi az oka annak, hogy tavaly
többen kaptak pénzbeli ellátást, kikerültek a munkavilágából? A
munkanélküliségi mutatóból látszik, hogy Nádudvar 737 fő álláshellyel
bővült, 691 fő támogatott. Ebben benne van –e a közmunka? A nők 40 éves
szolgálati jogviszonyának támogatását hogyan segítik elő?
Bökönyi-Fórián
Éva
Anett
Hajdu-Bihar
megyei
Kormányhivatal
Hajdúszoboszlói Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztály osztályvezetője, a
6.oldalon szerepel a pénzbeli ellátással kapcsolatos statisztika, ebben benne
van a foglalkoztatást helyettesítő támogatás is, és ezért látszik az emelkedés.
A támogatotti állásra a Minisztérium írja ki a pályázatot, most nem volt
kiírva, de 2014-ben kiírták, akkor csökkenő tendenciát mutatott az
álláskeresők aránya.
A most hozott kormányhatározat már arra utal, hogy csökkenni fog a
közfoglalkoztatás, csak az kerüljön oda, aki odavaló, aki alkalmas a
versenyszférába, azt ott kell foglalkoztatni.
Beke Imre polgármester, megköszönte a részletes , átlátható tájékoztatót.
Elmondta, hogy nagyon jó a munkakapcsolat, és reméli ezután is igy lesz.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az előterjesztésen foglaltakat
az alábbi határozati javaslattal fogadják el:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a
a Hajdu-Bihar megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatala
Foglalkoztatási Osztály munkaerő - piaci és munkanélküliség 2016. évi
helyzetéről , Nádudvar várost érintően és a várható központi intézkedésekről
szóló tájékoztatót elfogadta.
Felkérte a képviselő-testület a polgármestert, hogy a testület döntéséről
a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatala
Foglalkoztatási Osztály vezetőjét értesítse ki.
Határidő: azonnal
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 Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2017.
(IV.27.) önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a
a Hajdu-Bihar megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatala
Foglalkoztatási Osztály munkaerő - piaci és munkanélküliség 2016. évi
helyzetéről , Nádudvar várost érintően és a várható központi intézkedésekről
szóló tájékoztatót elfogadta.
Felkérte a képviselő-testület a polgármestert, hogy a testület döntéséről
a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatala
Foglalkoztatási Osztály vezetőjét értesítse ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Beke Imre polgármester
Réz Szilárd alpolgármester elhagyta az üléstermet, igy a jelenlévő képviselők
száma 8 fő
2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Berettyóújfalui
Szakképzési Centrum részére a KEHOP-5.2.2.11 számú felhívás keretében Nádudvar Város Önkormányzatának tulajdonában lévő - Nádudvar, Kossuth
u. 7. sz. (2855/1 hrsz) alatti ingatlanon lévő épület napelemmel történő
felszereléséhez.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a tulajdonosi hozzájárulás
megadása a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum részére a KEHOP-5.2.2.11
számú felhívás keretében - Nádudvar Város Önkormányzatának tulajdonában
lévő - Nádudvar, Kossuth u. 7. sz. (2855/1 hrsz) alatti ingatlanon lévő épület
napelemmel történő felszereléséhez, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Mivel az előterjesztéshez hozzászólás nem volt , így javasolta a képviselőtestület tagjainak, hogy az alábbi határozati javaslattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a KEHOP-5.2.11 számú felhívás
keretében a Nádudvar Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Nádudvar, Kossuth u. 7. sz. (2855/1 hrsz.) alatti ingatlanon lévő épület
tetőszerkezetén napelem kerüljön elhelyezésre.
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Nádudvar Város Önkormányzata a beruházás költségeihez nem járul hozzá.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy a döntésről írásban
tájékoztassa Dr. Takácsné Baranyai Etelka a Nádudvari Népi Kézműves
Szakközépiskola tagintézmény-vezetőjét.
Határidő: 2017. május 8.
Felelős:
Beke Imre polgármester
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat
(IV.27.) Ök.sz. határozata:

Képviselő-testületének

44/2017.

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a KEHOP-5.2.11 számú felhívás
keretében a Nádudvar Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Nádudvar, Kossuth u. 7. sz. (2855/1 hrsz.) alatti ingatlanon lévő épület
tetőszerkezetén napelem kerüljön elhelyezésre.
Nádudvar Város Önkormányzata a beruházás költségeihez nem járul hozzá.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy a döntésről írásban
tájékoztassa Dr. Takácsné Baranyai Etelka a Nádudvari Népi Kézműves
Szakközépiskola tagintézmény-vezetőjét.
Határidő: 2017. május 8.
Felelős:
Beke Imre polgármester
3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Edit Fitness Aerobik Sportegyesület Nádudvar, Aerobik Európa
Bajnokságon való részvételének támogatása.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztés tett az Edit Fitness Aerobik
Sportegyesület Nádudvar, Aerobik Európa Bajnokságon való részvételének
támogatására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Elmondta,
hogy
az
Aerobik
Sportegyesület
versenyzői
eddigi
versenyeredményei alapján kiérdemelték, hogy a 2017. május 23-25. között
megrendezendő Aerobik Európa Bajnokságon részt vehessenek. A
bajnokságot a csehországi Karlovy Varyban rendezik.
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A részvétel teljes költsége 35 fő diák nevezésével 2,5 Mft, amelyből 600.000
Ft az utazás költsége, a többi nevezési díj, szállás és étkezés, illetve egységes
melegítőket terveznek beszerezni. Ehhez kérnék az önkormányzat
támogatását.
Czibere Lajos képviselő,
úgy
civilszervezeteknek, ők is kaptak?

tudja

a

KITE

támogatást

nyújt

a

Réz Szilárd alpolgármester visszaérkezett az ülésterembe, igy a jelenlévő
képviselők száma: 9 fő.
Beke Imre polgármester, ez egy plusz támogatás az önkormányzattól, mert
az alapítványtól is kaptak, mint civilszervezet.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az előterjesztésben foglaltakat
az alábbi határozati javaslattal fogadják el:
A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Edit Fitness Aerobik
Sportegyesület Nádudvar (4181. Nádudvar, Baksay Dániel utca 42/A.,
adószáma: 18998430-1-09) részére 600.000 Ft támogatást nyújt a 2017.
május 23-25-én megrendezésre kerülő Aerobik Európa Bajnokságra való
utazási költségekre.
A támogatás fedezete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
tartalékalapja.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a civil szervezettel 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 Örvendi Sándort az Edit Fitness Aerobik
Sportegyesület Nádudvar Elnökét hogy a Támogatási szerződés szerinti
elszámolást végezze el, és nyújtsa be a Nádudvari Polgármesteri Hivatal
Közgazdasági és Pénzügyi Irodájába.
Határidő: Azonnal, illetve 2017. június 30.
Felelős: Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi Iroda Vezetője
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:

10

Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testülete 45/2017. (IV.27.)
önkormányzati számú határozata:
A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Edit Fitness Aerobik
Sportegyesület Nádudvar (4181. Nádudvar, Baksay Dániel utca 42/A.,
adószáma: 18998430-1-09) részére 600.000 Ft támogatást nyújt a 2017.
május 23-25-én megrendezésre kerülő Aerobik Európa Bajnokságra való
utazási költségekre.
A támogatás fedezete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
tartalékalapja.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a civil szervezettel 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 Örvendi Sándort az Edit Fitness Aerobik
Sportegyesület Nádudvar Elnökét hogy a Támogatási szerződés szerinti
elszámolást végezze el, és nyújtsa be a Nádudvari Polgármesteri Hivatal
Közgazdasági és Pénzügyi Irodájába.
Határidő: Azonnal, illetve 2017. június 30.
Felelős: Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi Iroda Vezetője
4./ Különfélék:
1./ Tárgy: A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont c) pont szerint egyes
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás igénybevételére
benyújtandó pályázatok
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, különfélékben előterjesztést tett a Magyarország
2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény
3. melléklet II. 2. pont c) pont szerint egyes önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatás igénybevételére benyújtandó pályázatokra,
melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Ludman Lajos TVG-Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, hogy erre a
pályázatra csak járda felújításra lehet beadni igényt, mely a Polgármesteri
Hivataltól a Kisaltábornagy utcát összekötő járdaszakasz felújítására
vonatkozik.
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Réz Szilárd alpolgármester is megerősítette,
járda felújításra lehet beadni.

hogy ezt a pályázatot csak

Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztést az alábbi határozattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzata egyetért a Nádudvar, Fő út Polgármesteri
Hivatal és a Kiss János altábornagy utcát összekötő járdaszakasz
felújításával.
A fejlesztéshez támogatási igényt nyújt be a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont c) pont
alapján.
A fejlesztés támogatással érintett összköltsége: 17.689.598.-Ft.
Fejlesztés költsége
17.689.598.-

támogatás
8.844.799.-

Saját erő
8.844.799.-

A képviselő-testület a fejlesztéshez szükséges önerőt ill. kiegészítő
szolgáltatások költségét 2017-es költségvetés fejlesztési pályázati önerőre
elkülönített keretéből biztosítja.
Utasítja a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2017. május 2.
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
(IV.27.) Ök.sz. határozata:

Képviselő-testületének

46/2017.

Nádudvar Város Önkormányzata egyetért a Nádudvar, Fő út Polgármesteri
Hivatal és a Kiss János altábornagy utcát összekötő járdaszakasz
felújításával.
A fejlesztéshez támogatási igényt nyújt be a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont c) pont
alapján.

12

A fejlesztés támogatással érintett összköltsége: 17.689.598.-Ft.
Fejlesztés költsége
17.689.598.-

támogatás
8.844.799.-

Saját erő
8.844.799.-

A képviselő-testület a fejlesztéshez szükséges önerőt ill. kiegészítő
szolgáltatások költségét 2017-es költségvetés fejlesztési pályázati önerőre
elkülönített keretéből biztosítja.
Utasítja a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2017. május 2.
Felelős:
Beke Imre polgármester
2./
Tárgy: tájékoztatás a KEOP-1.1.1/C/2013. sz. „Nádudvar és Kaba
települések
hulladékgazdálkodási
rendszerének
fejlesztése
eszközbeszerzésekkel” c. pályázat során beszerzett hulladékgazdálkodási
eszközök bérleti szerződéséről.
Előterjesztő:
Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a tájékoztatás a KEOP1.1.1/C/2013. sz. „Nádudvar és Kaba települések hulladékgazdálkodási
rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” c. pályázat során beszerzett
hulladékgazdálkodási eszközök bérleti szerződéséről, melynek írásos anyaga
a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Elmondta, hogy ez egy pontosítás, lényeges adatot nem érintett, csupán
szakmai, formai kifejezések kerültek módosításra.
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakat vegyék
tudomásul.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 9 fő
A képviselő-testület a fenti előterjesztésben foglaltakat 9 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2017.(IV.
27.) önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-1.1.1/C/2013.
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sz. „Nádudvar és Kaba települések hulladékgazdálkodási rendszerének
fejlesztése
eszközbeszerzésekkel”
c.
pályázat
során
beszerzett
hulladékgazdálkodási eszközök bérleti szerződéséről
szóló tájékoztatót ,
mely szakmai, formai kifejezések módosítását tartalmazza, tudomásul vette.
Határidő: azonnal
Felelős: Beke Imre polgármester
5./ Egyebek:
1./
Csendes Ferenc képviselő, megkérdezte, hogy az útépítéssel kapcsolatos
feladatok hogy állnak, mi a folyamata?
Czibere Lajos képviselő, szeretne egy térképet látni arról, hogy melyik
utcákban lesz aszfalt és melyik utcákban van, Az egyiket piros színnel, a
másikat pedig zölddel jelölni, hogy látható legyen.
Ludman Lajos TVG-Nonprofit Kft. ügyvezetője, elmondta, hogy nem
készítettek külön ilyen térképet mindenkinek, de a KFt. irodájában meg lehet
tekinteni. A lakossági önerőt a képviselő-testület által elfogadott rendelet
szabályozza.
Az eljárás megindítása előtt felmérés volt, sokan jelentkeztek rá, 70 %-a részt
vett. Előzetes költségbecslés is van, a feldolgozott igények értéke 240-250
milliós tétel. A felvilágosítás megtörtént, az érintettek, az érintett utcák lakói
ki lettek értesítve, melyet tudomásul is vettek. Az önkormányzat 100 eft-ban
maximálta a lakossági hozzájárulás mértékét. Sok utca a 70 %-os részvételt
vállalta. Több az igény, mint amennyi a pénz, újra pályázni nem lehet.
A
sorrendiséget a beadási idő adja meg. Úgy gondolja a számítások szerint ,
hogy az első 5 utcánál elfogy a pénz, tehát biztos kell plusz forrás. A műszaki
felmérések elkezdődtek.
Kalmár Erzsébet képviselő, lakosság részéről az a gond, hogy nem értik
miről van szó. A befizetéssel lesz a probléma. A rendelethez kiegészítő
szabályokat kell hozni , legyen 60-120 eft az önrész, a lakosság sűrűsége
szempontjából, arányosan kellene elosztani.
Ahol kevesebben laknak, ne kelljen nekik többet fizetni. Kiegészítő
szabályozás kell.
Beke Imre polgármester, az önkormányzat 100 eft-ban maximálta az
önrészt, ezt a rendeletet elfogadták. Nincs különbség egyik utcánál sem. Több
szakaszba is befizethetik az összeget, de nem lehet kitolni több évre a
befizetést.
Csendes Ferenc képviselő, szerinte egységes szabályozás kell, nem kell
kivételt adni. Az idevonatkozó rendeletet a képviselő-testület elfogadta, azt
továbbra is jónak tartja.
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Ludman Lajos TVG-Nonprofit Kft. ügyvezetője, elmondta,
a lakosság
teljesen tisztába van a feltételekkel. A Móricz Zsigmond utca is összefogott
három utcával, ahhoz, hogy tudjanak pályázni . Nagyon pozitívan áll hozzá a
lakosság. Azt is tudják, hogy a hozzájárulás mértéke nem lesz egyforma. A
lakosság részére kiküldött pályázati felhívást a képviselő-testület tagjainak el
fogja juttatni tájékoztatás végett.
Dr. Danka József képviselő, nagyon örül annak, hogy az emberek ilyen jól
állnak az útépítéshez, jó az összhang közöttük. A rendelet összességében igy
jó, ahogy elfogadta a képviselő-testület. nagyon fontos , hogy mielőbb
induljon el az útépítés, több utcában, és senkit sem szabad kizárni a
lehetőségből. Ha lesz pénz, akkor minden utcában kell az útépítés,
mindenképp teremteni kell rá lehetőséget. A lakosság önszerveződő, nem
szabad letörni a hozzáállást. Még a járdaépítést is be kell indítani, igy a
lakosság komfortfokozata is nő és értékesebb lesz a telkük.
Czibere Lajos képviselő, örül ennek ő is, hogy igy összefogott a lakosság, de
az a baj, hogy nagyon gyorsan el fog fogyni a betervezett összeg. Kellene egy
jövőbeli határozatot hozni, hogy a testület megduplázza a keretet, mert az
eddig betervezett összeg nem sok.
Beke Imre polgármester, a sorrendet be kell állítani, és ha lesz pénz, akkor
adhatnak, de majd csak május 31-i után lehet erre visszatérni.
Mivel több napirend és hozzászólás nem volt az ülést 15,30 órakor
berekesztette.

Kmft.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

dr. Danka József
Korcsmáros Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítők
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