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NEMESNÁDUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016. január 12-én 16.00 órakor Nemesnádudvar Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének nyílt üléséről.
Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme
Jelen vannak: Dr. Kovács István polgármester, Délity József Ádámné, Dr. Halmágyi
Szilárd, Knollné Bakonyi Andrea, Jánosi István, Melcher Józsefné képviselők (6 fő).
A meghívottak közül jelen van: Kucsoráné Dr. Drégelyi Zita, jegyző
Hermanutz Dániel pü. főea.
Vígné Fogl Mária, iskolaigazgató
Molnár Gábor kmb
Heltainé Panyik Erzsébet NÖ elnök
Kleinné Simon Zsuzsanna (6 fő).
Igazoltan távol maradt: Tarnai Vince képviselő, Dr. Kovács Istvánné, óvodavezető,
Szauter Róbert plébános (3 fő).
Dr. Kovács István elnök köszönti a Képviselő-testület tagjait, valamint a meghívott
vendégeket. Megállapítja az ülés határozatképességét, mivel a 7 fős testületből 6 fő
jelen van.
Az ülést megnyitja.
Ezután javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület az alábbiak szerint
fogadott el:
Napirendi javaslat:
1./ Nemesnádudvar Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 2.
módosítása
2./ Köztisztviselők illetménykiegészítése
3./ Jegyzői beszámoló a Nemesnádudvari Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
munkájáról
4./ Fogorvosi ügyeleti beszámoló
5./ Nemesnádudvar Község településrendezési terve és helyi építési
szabályzata módosításainak elfogadása
6./ Háziorvosi praxis átvételével kapcsolatos feladat-ellátási szerződés-tervezet
7./ Nemesnádudvar Község Önkormányzat Családsegítő Szolgálat szakmai
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programjának jóváhagyása
8./ Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet citopatológiai laboratóriumi szolgáltatási
szerződés tervezete
9./ Kéményseprő szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás
10./ Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
11./ Egyebek
- közvilágítás-korszerűsítési tervek aktuális állása
- aktuális pályázatok
- Bretten-i meghívás
- vagyonnyilatkozatok
- videók
- tornacsarnok-építés terve

Ezután Dr. Kovács István javaslatot tesz Dr. Halmágyi Szilárd és Jánosi István
képviselők személyére, a jegyzőkönyv hitelesítésére, valamint felkéri Bischofné
Hauer Szilviát a jegyzőkönyv vezetésére.
A Képviselő-testület a napirendi pontokkal egyetértett, a jegyzőkönyv hitelesítők és a
jegyzőkönyv-vezető személyét elfogadta.

1.) Napirendi pont
Nemesnádudvar
módosítása

Község

Önkormányzat

2015.

évi

költségvetésének

2.

Dr. Kovács István, elnök: A testületi anyagban mindenki megkapta az erről szóló
előterjesztést. Gondolom, hogy volt idő átnézni. Van-e valakinek kérdése ezzel
kapcsolatban? Hermanutz Dániel, pénzügyi főelőadót is kérdezem, hogy ki szeretnée valamivel egészíteni az előterjesztést?
Hermanutz Dániel, pü.főea.: Az elmúlt időszakban hozott döntések, illetve a
bekövetkezett változások indokolják ismételten a költségvetés módosítását. A
módosítás most a tényszerű adatokhoz lett igazítva. Amikor majd meg lesz a 2015.
év teljesítése, abból fogjuk látni, hogy mennyi pénz maradt, ez most csak annak a
módosítása, amit a képviselő-testület 2015. év elején költségvetésként megtervezett.
Dr. Kovács István, elnök: Köszönöm a precízen előkészített előterjesztést. A
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság szintén tárgyalta a módosítást. Megkérem elnök
asszonyt, ismertesse a bizottság álláspontját.
Knollné Bakonyi Andrea, képviselő: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság javasolja az
előterjesztésben foglaltak elfogadását, illetve az alapján a rendelet megalkotását.
Dr. Kovács István, elnök: Ha senkinek nincs kérdése, kérem, szavazzunk. Aki
egyetért a 2015. évi költségvetés 2. számú módosításának – előterjesztés szerinti –
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elfogadásával, valamint az erről szóló rendelet megalkotásával, kérem, jelezze
kézfeltartással.
A képviselő-testület egyhangúlag ( 6 igen szavazattal) megalkotja az Önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015 (II.25.) rendelet 2. számú módosításáról
szóló rendeletet
Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2016.(I.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.25.) rendelet 2. számú
módosításáról
/ a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

2.) Napirendi pont
Köztisztviselők illetménykiegészítése
Dr. Kovács István, elnök: Átadom a szót jegyző asszonynak, kérem, ismertesse az
előterjesztésben foglaltakat.
Kucsoráné dr. Drégelyi Zita, jegyző: A nemesnádudvari hivatalban dolgozó
közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítését minden évben a tárgyévi
költségvetési rendeletben állapítja meg a képviselő-testület a hatályos
jogszabályokkal összhangban. A jelenlegi hatályos szabályozás szerint a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény állapítja meg a
lehetséges illetménykiegészítés mértékét, mely a községi önkormányzatnál
legfeljebb 20% lehet. A központi költségvetéséről szóló törvény alapján az
illetményalap 38.650 Ft, mely már 8 éve nem változott. Ennek a kompenzálására
engedi meg a törvényi szabályozás azt, hogy az önkormányzatok
illetménykiegészítést adjanak a tisztviselőknek. Nemesnádudvaron a 2015. évben az
illetménykiegészítés egységesen 20% volt a középfokú és a felsőfokú végzettséggel
rendelkező tisztviselőknél. A helyi önkormányzat minden évben újra kell, határozzon
az illetménykiegészítés mértékéről. A 2016. évi költségvetésben is szeretnénk
betervezni az illetménykiegészítést és javasolom, hogy a 20% eltérítés továbbra is
maradjon, mert a köztisztviselők illetménye nagyon alacsony. Több éve ígért
bérrendezés még 2016. évben biztosan nem fog megvalósulni, azonban a
dolgozókra háruló munkaterhek nem csökkentek, hanem továbbra is növekedtek. A
20%-os illetménykiegészítéssel is a legtöbb dolgozó nem sokkal a minimálbér feletti
fizetést kap. Amennyiben a képviselő-testület úgy határoz, hogy a hivatalban dolgozó
közszolgálati
tisztviselők
2016.
évben
is
részesüljenek
a
20%-os
illetménykiegészítésben, akkor a 2016. évi költségvetési rendeletben be lesz
tervezve, tekintettel arra, hogy az illetménykiegészítés a mindenkori éves
költségvetésében elfogadott keret terhére teljesíthető.
Dr. Kovács István, elnök: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság is tárgyalt a köztisztviselők
illetménykiegészítéséről. Megkérem Knollné Bakonyi Andreát, tájékoztasson minket
arról, miként határoztak.
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Knollné Bakonyi Andrea, képviselő: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság javasolja, hogy a
testület szavazza meg a köztisztviselők számára a 20 %-os illetménykiegészítést.
Dr. Kovács István, elnök: Amennyiben nincs több kérdés, szavazzunk. Aki egyetért
azzal, hogy a Képviselő-testület a Nemesnádudvari Közös Önkormányzati Hivatal
Nemesnádudvaron dolgozó középfokú és felsőfokú végzettséggel rendelkező
közszolgálati tisztviselői részére egységesen 20% illetménykiegészítést állapítson
meg a 2016. évi költségvetésben elfogadott keret terhére, érem, jelezze
kézfeltartással.
A Képviselő-testület egyhangúlag ( 6 szavazattal ) meghozta az alábbi határozatot:
1/2016. (I.12.) Kth.
Köztisztviselők illetménykiegészítése
HATÁROZAT
Nemesnádudvar Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Nemesnádudvari Közös Önkormányzati Hivatal Nemesnádudvaron dolgozó
középfokú és felsőfokú végzettséggel rendelkező közszolgálati tisztviselői részére
egységesen 20% illetménykiegészítést állapít meg a 2016. évi költségvetésben
elfogadott keret terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

3.) Napirendi pont
Jegyzői beszámoló a Nemesnádudvari Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
munkájáról
Dr. Kovács István, elnök: Ismét átadom a szót Kucsoráné dr. Drégelyi Zita, jegyző
asszonynak.
Kucsoráné dr. Drégelyi Zita, jegyző: Az Mötv. alapján a jegyző évente számol be a
képviselő-testületnek az általa vezetett közös hivatal munkájáról. A hivatal fő feladata
- mind államigazgatási, mind pedig önkormányzati ügyekben - a döntések
előkészítése és végrehajtása. A beszámolóban igyekeztem átfogó képet adni a
hivatal mindennapi munkavégzéséről, ebből szeretnék néhány dolgot kiemelni. A
közös hivatal, alapítók által engedélyezett létszáma 11 fő. Ebből a nemesnádudvari
székhelyen dolgozik a jegyző, 2 fő gazdálkodási ügyintéző, 1 fő gazdálkodási és
munkaügyi ügyintéző, 1 fő adó ügyintéző, 1 fő műszaki-hatósági ügyintéző osztott
munkakörben, valamint 1 fő igazgatási ügyintéző. Az érsekhalmi Kirendeltségen
pedig 1 fő gazdálkodási ügyintéző, 1 fő gazdálkodási ügyintéző-anyakönyvvezető, 1
fő adó ügyi ügyintéző, pénztáros és 1 fő igazgatási ügyintéző osztott munkakörben.
A köztisztviselők teljes állásban foglalkoztatottak, közülük hárman I. besorolási
osztályba, míg nyolcan II. besorolási osztályba tartoznak. 2015-ben az iktatott ügyek
száma Nemesnádudvaron 964 főszám és 1978 alszám, Érsekhalmán 619 főszám és
936 alszám, azaz összesen 2914 ügyirat. 2015. évben Nemesnádudvar Község
Önkormányzat képviselő-testülete 23 ülést tartott és 155 határozatot hozott. A
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Pénzügyi Ügyrendi Bizottság 15 ülést tartott és 56 határozatot hozott. A
Településfejlesztési és Szociális Bizottság 12 ülést tartott, melyen 91 határozatot
hozott. A Német Önkormányzat 14 ülést tartott és 95 határozatot hozott. Összesen
64 ülés volt, ahol 397 határozat született. A minden évben kötelezően előírt
önkormányzati rendeleteken kívül több területen is vagy a meglévő rendelet átfogó
módosítására vagy új rendelet megalkotására került sor. A 2015. évi központi
költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény III. fejezete a
szociális ellátások rendszerének átalakításáról rendelkezett, mely alapján 2015.
március 1. napjától lépett hatályba a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény módosítása, ezért a helyi szociális ellátásokról egy
teljesen új rendelet megalkotására volt szükség. Az új szabályozással összhangban
lett előkészítve a helyi szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.25.) számú rendelet
melyet a képviselő-testület elfogadott. A legfontosabb változás, hogy az
önkormányzatok a törvény keretei között szabadon határozhatták meg a települési
támogatás egyes típusait és a jogosultsági feltételeket, az önkormányzat a helyi
viszonyokhoz képest nyújt települési támogatást a krízishelyzetben lévő
személyeknek. Nemesnádudvaron a temető üzemeltetéséről és a temetkezésekről
született új rendelet. Nemesnádudvaron és Érsekhalmán egyaránt új adórendeletek
kerültek elfogadásra. Nemesnádudvaron 2015-ben 16 rendeletet alkottunk. A Közös
Hivatal Érsekhalma és Nemesnádudvar Önkormányzatának, valamint ezek intézményeinek
gazdálkodási feladatait látja el. A Nemesnádudvari Német Nemzetiségi
Önkormányzat illetve a Felső-Bácskai Óvodafejlesztési Önkormányzati Társulással
együtt hét intézmény ügyeinek intézéséért és ellátásáért felel a Közös Hivatal. 2015ben is a 2014-től bevezetett EPER rendszert használjuk a könyvelésben, amely
2016-tól képes lesz együttműködni a helyi adó rendszerrel és a tárgyi eszköz
rendszerrel is, valamint az E-iktat iktatószoftverrel is. A múlt hónapban bevezetett
KIRA számfejtési rendszer mellett ÖNEGM és ebr42 rendszereket nyújtja az
Államkincstár a pályázatok és támogatások elszámolására. Az Államkincstárral való
kapcsolattartás az Eadat rendszeren keresztül történik. 2015-ben Nemesnádudvar
és Érsekhalma Község is teljesítette az Önkormányzati adatszolgáltatások javítására
kiírt pályázat feltételeit, a pályázatot sikerült megnyerni. Pár mondatban tájékoztatást
szeretnék adni a tavalyi év ellenőrzéseiről. 2015. évben két témában volt belső
ellenőrzés. A hivatal dolgozóinak munkaköri leírásának szabályszerűségét, a
jogszabályoknak és a teljesítményértékelésnek való megfelelőségét ellenőrizte a
belső ellenőr. A hiányosságokra, mint a helyettesítési rend és a hatás-és felelősségi
körök részletesebb megfogalmazása már kijavításra került. A másik ellenőrzött
terület a hivatali szabályzatok teljes körű vizsgálata még folyamatban van, a
napokban lesz meg a belső ellenőri jelentés. 2015. márciusban Magyar Nemzeti
Levéltár ellenőrzése az irattár és iratkezelés tárgyában. Az ellenőrzés során
megállapítást nyert, hogy irattári terv és iratkezelési szabályzat és az iktatás
rendszere megfelel a hatályos jogszabályoknak. A belső irattárat megfelelőnek
találták, de a külső irattár, nem felel meg, mert nem zárható, nem szellőztethető és
zsúfolt. Szintén 2015.márciusban ellenőrizte a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
az anyakönyvi igazgatást, mely az anyakönyvi igazgatás és a népesség-nyilvántartás
területén egyaránt kiváló szakmai színvonalú munkavégzést állapított meg.
Nemesnádudvar
köztemetője
üzemeltetésének,
fenntartásának
hatósági
ellenőrzésére júliusban került sor. Megállapították, hogy a temető nyilvántartó könyv
rendben vezetett és naprakész, a nyilvántartások számítógépen digitálisan is
rendelkezésre állnak, az adatok gyorsan kereshetők. Temető térkép ki van
függesztve. Az önkormányzat rendeleteit rendben találták. Az adók mértéke 2015.
évben nem változott, de 2016. évre vonatkozóan új adórendeletek megalkotására
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került sor, ami a jogszabályi környezet változásainak köszönhető. A személyi és
tárgyi feltételek adottak, emiatt zökkenőmentes a munkavégzés. Ezt szeretném
megerősíteni azzal, hogy a 2016. évben a belső ellenőrzés is e témában történik
majd. Az új és központosított adó feldolgozási program bevezetése a mostani
értesülések szerint 2017. előtt nem történik meg. Hatósági ügyeknél kiemelkedően
sok termőföld adásvételi és haszonbérleti szerződés kifüggesztése volt a 2015.
évben, mely várhatóan nem is fog csökkenni. Az ÁROP 2.2.5 „Humánerőforrásgazdálkodás a központi közigazgatásban” című kiemelt projekt keretében a 2014.
évtől a köztisztviselők teljesítményértékelése egy új teljesítményértékelési
rendszerben történik. Minden félévben fel kell állítani a követelményrendszert, melyet
a félév végén értékelni kell. A rendszer bevezetésekor szokatlan volt a sokféle
szempontrendszer alkalmazása, valamint az, hogy egy elektronikus rendszerben
történt az értékelés, de két év elteltével ezt megszoktuk és jól működik. A
minősítésekről annyit kell tudni, hogy 5 kategória van, a legrosszabb az
elfogadhatatlan, ami 0-tól 40%-ig van, a legjobb a kivételes, ami 90 % fölötti
teljesítmény. Minden itt dolgozó köztisztviselő legalább a jó értékelést kapott, ami az
előzőekben ismertetett ellenőrzések és folyamatos kontroll - amit a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal, a Magyar Államkincstár és egyéb állami szervek végeznek –
alapján is megnyugtatóan megállapíthatunk. Végül a Hivatal tárgyi feltételeinek
értékeléséről és javasolt fejlesztésekről szólnék. A teljesség igénye nélkül a
legfontosabb a külső irattár helyzetének rendezése mind az épület mind az iratok
rendezése tekintetében. A megoldását nem lehet elodázni, 2016-ban valamilyen
megoldást kell találni rá. A tárgyi feltételek megfelelőek, azonban a hivatali épület
azért kisebb felújításokat igényel, valamint a számítógépek tekintetében az elavult
gépek cseréje folyamatos kell, hogy legyen, tekintettel arra, hogy minden területen
már komoly központi rendszeren keresztül tudunk csak dolgozni. Én ennyit szerettem
volna elmondani; amennyiben van kérdés, arra szívesen válaszolok.
Dr. Kovács István, polgármester: Köszönjük jegyző asszony beszámolóját, és
egyben természetesen a Hivatal munkáját is. Amennyiben nincs kérdés ezzel
kapcsolatban, kérem, hozzunk határozatot arról, hogy a Hivatal 2015. évi
működéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadjuk. Aki
ezzel egyetért, kérem, jelezze kézfeltartással.
A Képviselő-testület egyhangúlag ( 6 szavazattal ) meghozta az alábbi határozatot:
2/2016. (I.12.) Kth.
A Nemesnádudvari Közös önkormányzati Hivatal 2015. évi működéséről szóló
beszámoló elfogadása
HATÁROZAT
Nemesnádudvar Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Nemesnádudvari Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról szóló
beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

4.) Napirendi pont

8

Fogorvosi ügyeleti beszámoló
Dr. Kovács István, elnök: A 2015. évi fogorvosi ügyeletről szóló beszámolót
elektronikus úton küldte el Dr. Szepesi József fogorvos. A beszámolót a testületi
anyagban mindenki kézhez kapta. A tavalyi évben a fogászati ügyeleten 1338 esetet
regisztráltak. Ebből 549 beteg Bajáról érkezett, a többi a környező településekről.
Nemesnádudvarról 44 esetben látott el a doktor úr beteget. A betegek ellátása
minden szempontból az eddigi, 16 éves gyakorlatnak megfelelően történt, és a
továbbiakra nézve is ez az ígéret. Nagyjából ennyit szerettem volna elmondani.
Ha nincs kérdés, kérem, szavazzunk. Határozati javaslatom a következő:
Nemesnádudvar Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntsön úgy, hogy Dr.
Szepesi József 2014. évről szóló fogászati ügyeleti beszámolóját elfogadja. Aki ezzel
egyetért, kérem, jelezze kézfeltartással.
A Képviselő-testület egyhangúlag ( 6 szavazattal ) meghozta az alábbi határozatot:
3/2016. ( I.12.) Kth.
2015. évi fogorvosi ügyeleti beszámoló elfogadása
HATÁROZAT
Nemesnádudvar Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Dr.
Szepesi József 2015. évi fogorvosi ügyeleti beszámolóját az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5.) Napirendi pont
Nemesnádudvar Község településrendezési terve és helyi építési szabályzata
módosításainak elfogadása
Dr. Kovács István, elnök: Nemesnádudvar Község településfejlesztési
koncepciójáról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a véleményezési szakasz lezárulta után a rendelet
40.§ (1) az összegyűlt módosítási javaslatokat végső véleményezésre megküldtük az
állami főépítészi hatáskörben eljáró Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnak. Az
állami főépítész a BKD/001/194-6/2015. számú levelében az alábbi vélemény
fogalmazta
meg:
„Nemesnádudvar
Község
Önkormányzata
tárgyi
településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének
módosítására irányuló záró véleményem egyetértő, azok jóváhagyása jogszerűen
megtehető.” Ezért kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy az előterjesztést
megvitatva a település szerkezeti tervének és építési szabályzatának módosításait
elfogadni szíveskedjenek, annak záradékolásához és közzétételéhez járuljanak
hozzá.
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Knollné Bakonyi Andrea, képviselő: Ennek módosítására akkor most már nincs
lehetőség? Gondolok itt arra, hogy beszéltünk arról, hogy a helyi védettségű épületek
tekintetében szükség lenne változtatásra.
Kucsoráné dr. Drégelyi Zita, jegyző: Ezen most már változtatni nem lehet, viszont
2018-ben majd újat kell készíttetnünk, akkor visszatérhetünk ezekre a kérdésekre.
Dr. Kovács István, elnök: Tulajdonképpen ezzel a mostani határozattal lezárul ez a
hosszú folyamat Amennyiben nincs más kérdés, hozzászólás, kérem, hogy
szavazzunk. Aki egyetért Nemesnádudvar Község rendezési terve és helyi építési
szabályzata módosításának elfogadása, kérem, kézfeltartással jelezze azt.
A Képviselő-testület egyhangúlag ( 6 szavazattal ) meghozta az alábbi határozatot:
4/2016. ( I.12.) Kth.
Nemesnádudvar Község rendezési
módosításának elfogadása

terve

és

helyi

építési

szabályzata

HATÁROZAT
1./ Nemesnádudvar Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Nemesnádudvar
Község településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási
tervének módosításaival egyet ért.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt annak záradékolására;
továbbá a polgármestert annak a 314/2012. (XI.(8) Korm. rendelet 8. § (4) szerinti
nyilvánossá tételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

6.) Napirendi pont
Háziorvosi praxis átvételével kapcsolatos feladat-ellátási szerződés-tervezet
Dr. Kovács István, elnök: Ismét jegyző asszonyt kérem meg, hogy tájékoztasson
bennünket.
Kucsoráné dr. Drégelyi Zita, jegyző: A legutóbbi ülésen az előszerződés
megkötéséről kellett döntenie a képviselő-testületnek; melyet a doktornőnek az OEP
felé kellett bemutatnia, ahol el is fogadták. Ez a tervezet pedig most már a végleges
feladat-ellátási szerződés lenne. Ennek elfogadása és aláírása az utolsó feladatok
egyike lenne.
Dr. Kovács István, elnök: Úgy gondolom, hogy a szerződés jól előkészített, én nem
találtam benne semmi kifogásolni valót. Aki tehát egyetért azzal, hogy a testület a
háziorvosi praxis átvételével kapcsolatos feladat-ellátási szerződés-tervezetet az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, kérem, jelezze kézfeltartással.
A Képviselő-testület egyhangúlag ( 6 szavazattal ) meghozta az alábbi határozatot:
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5/2016. (I.12.) Kth.
Háziorvosi praxis átvételével kapcsolatos feladat-ellátási szerződés
HATÁROZAT
1./ Nemesnádudvar Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
háziorvosi praxis átvételével kapcsolatos feladat-ellátási szerződés-tervezetet az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kovács István polgármestert a szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

7.) Napirendi pont
Nemesnádudvar Község Önkormányzat
programjának jóváhagyása

Családsegítő Szolgálat szakmai

Dr. Kovács István, elnök: A jogszabályoknak megfelelően el kellett készíteni az
újonnan megalakult Családsegítő Szolgálat szakmai programját. A szakmai
programot mindenki kézhez kapta. Úgy gondolom, hogy a jövőben lesznek ebben
még változtatások, de jelenleg elfogadhatónak tűnik. Úgy gondolom, hogy jelenleg a
legfontosabb az itt lakó rászorulók megsegítése.
Kucsoráné dr. Drégelyi Zita, jegyző: Úgy gondolom, hogy az mindenképpen
előnyösebb, hogy a családsegítős kolléganő jelenleg minden nap, teljes
munkaidőben itt és Érsekhalmán dolgozik, és nem csak hetente 1-2 órát jön. Így
sokkal ember közelibb az egész, és sokkal könnyebb, gördülékenyebb a
segítségnyújtás is.
Dr. Kovács István, elnök: Ebben én is egy véleményen vagyok jegyző asszonnyal.
Amennyiben nincs kérdés, kérem a testületet, hogy Nemesnádudvar Község
Önkormányzat Családsegítő Szolgálat szakmai programját az előterjesztés szerinti
tartalommal hagyja jóvá.
A Képviselő-testület egyhangúlag ( 6 szavazattal ) meghozta az alábbi határozatot:
6/2016. (I.12.) Kth.
Nemesnádudvar Község Önkormányzat
programjának jóváhagyása

Családsegítő Szolgálat szakmai

HATÁROZAT
Nemesnádudvar Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Családsegítő Szolgálat szakmai programját az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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8.) Napirendi pont
Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet
szolgáltatási szerződés tervezete

citopatológiai

laboratóriumi

Dr. Kovács István, elnök: A múlt alkalommal beszéltünk arról, hogy a védőnő
szeretné továbbra is végezni a méhnyakszűrést, amihez szükséges, hogy egy
citopatológiai laboratóriummal szerződést kössünk, ahova a mintákat majd elküldheti.
Kaptunk egy szerződés-tervezetet a debreceni Kenézy Gyula kórháztól, azt kellene
véleményeznünk. A tervezetet – úgy tudom – tárgyalta a Pénzügyi-Ügyrendi
Bizottság, így megkérem Knollné Bakonyi Andreát, ismertesse az álláspontjukat.
Knollné Bakonyi Andrea, képviselő: A bizottság a szerződés-tervezet elfogadását
javasolja a képviselő-testületnek. Arra am megállapításra jutottunk, hogy túl magas
kiadásokkal nem jár ez majd. Az egyszeri, regisztrációs díj megfizetéséről már
döntöttünk a korábbi ülésen, a minták elküldésének postaköltségével, illetve némi
anyagbeszerzéssel kall majd még számolnunk. Az előző években is végzett már a
védőnő ilyen szűrést, nagyjából 15-en vették igénybe a szolgáltatást egy évben.
Gondolom, hogy úgy osztotta be eddig is, hogy nem kelljen minden mintát külön
elküldeni.
Dr. Kovács István, elnök: Amennyiben nincs kérdés, szavazzunk. Aki egyetért azzal,
hogy a testület a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet citopatológiai laboratóriumi
szolgáltatási szerződés-tervezetében foglaltakat elfogadja és a szerződést az
intézménnyel megkösse, kérem, jelezze kézfeltartással.
A Képviselő-testület egyhangúlag ( 6 szavazattal ) meghozta az alábbi határozatot:
7/2016. (I.12.) Kth.
Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet
szolgáltatási szerződés-tervezete
HATÁROZAT

citopatológiai

laboratóriumi

1./ Nemesnádudvar Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet citopatológiai laboratóriumi szolgáltatási
szerződés-tervezetében foglaltakat elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kovács István polgármestert a szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

9.) Napirendi pont
Kéményseprő szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás
Dr. Kovács István, elnök: Ismét jegyző asszonyt kérem meg, hogy tájékoztasson
bennünket.
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Kucsoráné dr. Drégelyi Zita, jegyző: Röviden csak annyit szeretnék elmondani, hogy
jött egy újabb jogszabály a kéményseprő-szolgáltatással kapcsolatban, mely
értelmében a kéményseprők egy részét átveszi a katasztrófavédelem, a másik
részük pedig állami cégnél marad. Az önkormányzatoknak pedig döntést kell hozni,
hogy a katasztrófavédelemmel, vagy az állami céggel szerződnek-e le.
Nemesnádudvar a Filantrop Kft.-vel van szerződéses viszonyban; így tőlük kértem
tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy milyen teendőink vannak. A Kft. képviselője
arról tájékoztatott, hogy ők szerződésben 2019-ig a megyei jogú várossal,
Kecskeméttel állnak, a mi településünk pedig, mint a taggyűlés tagja szerepel, így a
szerződés ránk is érvényes. Így arról, hogy maradunk-e a Filantrop Kft.-nél, vagy
esetleg váltunk; Kecskemét közgyűlése fog döntést hozni, illetve elképzelhető, hogy
a döntés már meg is született. Úgy értesültem róla, hogy továbbra is a Filantrop Kft.
fogja a kéményseprő-szolgáltatást ellátni. Valószínűleg erről majd hivatalos értesítést
is kapunk.

10.) Napirendi pont
Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Dr. Kovács István, elnök: Megkérem jegyző asszonyt, hogy tájékoztasson bennünket
az előterjesztésben foglaltakról.
Kucsoráné dr. Drégelyi Zita, jegyző: A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX
törvény értelmében a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között
fennálló együttműködési megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy
időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell
vizsgálni. Az együttműködési megállapodást a német önkormányzat is tárgyalni fogja
január 14-én, és határozatot hoz a döntéséről. Az együttműködési megállapodásban
érdemben nem történt módosítás, mert 2015-ben teljesen átfogó módosítás történt.
Most egy-egy szó kijavítása történt meg stilisztikai szempontból, ezért kérem a
képviselő-testületet, hogy az együttműködési megállapodás átolvasása és
értelmezése után határozattal hagyja jóvá azt.
Dr. Kovács István, elnök: Úgy gondolom, hogy mivel érdemi változtatás nem történ,
elfogadhatjuk az előterjesztésben kézhez kapott megállapodást. Aki tehát egyetért
azzal, hogy a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat
együttműködési megállapodását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
egységes szerkezetbe foglalt tartalommal jóváhagyjuk, kérem, jelezze
kézfeltartással.
A Képviselő-testület egyhangúlag ( 6 szavazattal ) meghozta az alábbi határozatot:
8/2016. (I.12.) Kth.
Együttműködési megállapodás a Német Önkormányzattal
HATÁROZAT
Nemesnádudvar Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat együttműködési
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megállapodását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti egységes szerkezetbe
foglalt tartalommal jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

11.) Napirendi pont
Egyebek
- közvilágítás-korszerűsítési tervek aktuális állása
Dr. Halmágyi Szilárd, képviselő: Történt egy-két változás ahhoz képest, amit a
novemberi ülésen vázolt nekünk a Johnsvill kft. képviselője. A törvények sajnos még
mindig eléggé röghöz kötöttek a kivitelezés szempontjából, ami nem azt jelenti, hogy
nem lesz meg, csak történt pár változás. Ami tény, hogy mindenféle változtatással
együtt, ez a projekt egy 93.470.000,-Ft-os tétel lesz. Ebbe bele van foglalva az
energetikai felmérés is. Ezzel kapcsolatban kellene szerződést kötnünk az Energy
Planning Bt.-vel, akik ezt a felmérést majd elvégzik. A mérnöki díj összesen 8,5 %
lesz, mely a szerződés-tervezetben három részre van bontva. A szerződéstervezetet mindenki kézhez kapta, annyi változtatást már biztosan szeretnénk
javasolni majd, hogy ez a díj is képezze az Esco finanszírozás részét. Ha más
változtatási javaslat nem lesz, akkor az erről hozott határozatot elküldjük nekik és ők
a kért módosításokat a szerződésen elvégzik, és a javított változatot még ebben a
hónapban vissza is küldik. Ha azzal a változattal egyetértünk, akkor azt még egy
testületi határozattal meg kell erősítsük és a szerződéseket aláírva vissza kell
juttatnunk. Onnantól kezdve lép majd életbe a szerződés, és ők is az abban foglaltak
szerint tudnak majd cselekedni. Maga a finanszírozási rendszer olyan, hogy arra az
önkormányzatnak a költségvetésében már semmilyen forrást nem kell biztosítania.
Amennyiben a Démásszal is egyezségre tudunk jutni, akkor az év első felében a
projekt kivitelezésre is kerül. Annyi változtatás elképzelhető még, hogy ha nem fogják
elfogadni az egy helyrajzi számon található napelem-park tervét, akkor a
trafóállomásoknál, oszlopokon kerülnek elhelyezésre a napelemek; a falu hét
pontján. Ami sarkalatos pont, hogy a napelem nappal termeli az áramot, amit a
közvilágítás éjszaka fogyaszt el. Ennek elszámolásáról mindenképpen tárgyalnunk
kell a Démásszal. Ehhez kapcsolódóan azt is fel kellene mérni, hogy mekkora az az
árammennyiség, amit az önkormányzati tulajdonú épületek el tudnak nyelni, és amit
az épületeken lévő napelem nem tud megtermelni. Ugyanis ezen a vidéken 1070
órára jött ki átlagban a napos órák száma, ez nagyjából 2,5 kilóórát jelent naponta.
Ez egy 37 kW-os rendszernél nagyjából 100 kW. Ez azért fontos, mert akkor azt
tudjuk mondani a Démásznak, hogy amit mi megtermelünk, azt úgy kérjük
befogadásra, hogy az ezeknek az épületeknek az áramfenntartására menjen. Tehát
ők erre vegyék át, viszont az éjszakai közvilágításban adják vissza. Ez igazából csak
formalitás. Leginkább azért fontos, hogy nekik ne legyen semmiféle kibúvójuk. Az
energetikai felmérés terén tehát gyakorlatilag minden készen áll. Mint mondtam, a
teljes összeget az Esco finanszírozza. A változás annyi, hogy sajnos az idei évben
nagyjából 1 millió forinttal visszább vették az átalánydíjunkat, a tavalyi 8 millióról 7
millióra, így meg fog nőni a futamidő 10 évről 13 évre, de ez csak annyit jelent, hogy
ők 13 éven keresztül ezt az összeget fogják kérni az államkincstártól. Tehát ez nem
nekünk kell intézni, és az államkincstár adja majd a biztosítékot arra, hogy ez az
összeg minden évben rendelkezésre áll. Természetesen az is sarkalatos pont, hogy
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a Démásszal való, 2018-ig élő szerződésből miként tudunk kiszállni. Ennek az egyik
módja az, ha erre a 13 évre a Démászt mint alvállalkozót bevesszük a projektbe.
Mégpedig úgy, hogy a hálózat amúgy is a Démász tulajdona, ami után bérleti díjat
kellene fizetnünk, de ezen felül a készenléti költségeket szintén rájuk bíznánk, ez
nagyjából 1,2-1,6 milliós költség évente, amit viszont a költségvetésből kellene
kigazdálkodnunk. Ez lesz ennek a projektnek az ára úgymond, mivel az Esco a 7
millió forintot el fogja vinni.
Hermanutz Dániel, pü. főea.: Véleményem szerint a 7 millió forint kevés lesz az
Esco-nak. Most csak tőkéről beszélünk, ahhoz még a kamat is hozzájön.
Dr. Halmágyi Szilárd, képviselő: Ők ezzel az új, 7 milliós összeggel kalkulálták ki az
13 évet.
Hermanutz Dániel, pü. főea.: Tehát akkor azt mondták, hogy ez az összeg elég lesz?
Dr. Halmágyi Szilárd, képviselő: Igen. Azt mondták, hogy tudomásul vették. Annyit
szeretnének megpróbálni, hogy mivel minden számítás tavaly kezdődött el, így
szeretnék kérni a tavalyi, 8 milliós összeg visszaállítását. Ez vagy fog menni, vagy
nem, de a számításokhoz jelenleg a 7 milliós összeg van leadva és az alapján
számították ki a 13 évet. Most gyakorlatilag arról kellene határoznunk, hogy a
Talamon Attila vezette Energy Planning Bt.-vel szerződést kötünk, azzal a
módosítással, hogy az ő honoráriumuk teljesítését az Esco finanszírozáson belül
biztosítjuk.
Dr. Kovács István, elnök: Kérem, hogy amennyiben nincs kérdés, hozzunk is
határozatot. Aki egyetért azzal, hogy az Energy Planning Betéti Társaság és
Nemesnádudvar Község Önkormányzata között létrejövő vállalkozói szerződésben
található mérnöki tevékenységért fizetendő 8,5 %-os vállalkozási díj – mely 4 %, 1,75
% valamint 2,75 %-os arányban szerepel – megfizetése az Esco finanszírozáson
belül történjen, kérem, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag ( 6 szavazattal ) meghozta az alábbi határozatot:
9/2016. (I.12.) Kth.
Nemesnádudvar közvilágítás-korszerűsítésével kapcsolatos mérnöki felmérés
HATÁROZAT
Nemesnádudvar Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Energy
Planning Betéti Társaság és Nemesnádudvar Község önkormányzata között
létrejövő vállalkozói szerződésben található mérnöki tevékenységért fizetendő 8,5 %os vállalkozási díj – mely 4 %, 1,75 % valamint 2,75 %-os arányban szerepel –
megfizetése az Esco finanszírozáson belül történjen.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Dr. Halmágyi Szilárd, képviselő: Ezt a határozatot továbbítanunk kell a cégnek, akik
ezután megküldi a javított szerződést, melyet – ha elfogadhatónak találunk – alá
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lehet majd írni. Ha ez február elején lezajlik, akkor úgy számolunk, hogy márciusáprilis környékén kivitelezésre is kerülhet a projekt. Az egésznek egyetlen sarkalatos
pontja van, az pedig a Démász.
Knollné Bakonyi Andrea, képviselő: A napelemeknek mekkora a mérete? Azért
kérdezem, hogy ha az oszlopra felhelyezés valósul meg a park helyett, akkor azok
mennyire fognak beárnyékolni egy-egy területet?
Dr. Halmágyi Szilárd, képviselő: Oszloponként egy nagyjából 4x3 méteres részről
van szó. De természetesen ezek döntve és egymás alá lesznek elhelyezve, tehát
nem fog egy 12 m2-es területet beárnyékolni; hanem csupán nagyjából 3-5 m2-t.
Erről várhatóan 1-2 héten belül látványtervet is fogunk kapni.
Dr. Kovács István, elnök: Az egy helyrajzi számon kiépített napelem-park lehetősége
akkor már el is veszett?
Dr. Halmágyi Szilárd, képviselő: Természetesen nem, csak igyekszünk minden
eshetőségre felkészülni. természetesen még mindig az lenne mindenki számára a
legelőnyösebb megoldás, reménykedünk benne, hogy keresztülvihető a terv. Ahhoz,
hogy a projekt haladni tudjon, még egy határozatra szükség lenne, melyben az
önkormányzat felhatalmazza a Johnsvill Kft.-t a cash flow számítás elvégzésére.
Dr. Kovács István, elnök: Úgy gondolom, ezt a határozatot meghozhatjuk. Aki tehát
egyetért azzal, hogy az önkormányzat felhatalmazza a Johnsvill Kft.-t, hogy a
közvilágítás-korszerűsítési projektet érintően cash flow számítást végezzen, kérem,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag ( 6 szavazattal ) meghozta az alábbi határozatot:
10/2016. (I.12.) Kth.
Johnsvill kft. felhatalmazása
HATÁROZAT
Nemesnádudvar Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
felhatalmazza a Johnsvill Ipari és Szolgáltató Kft.-t, hogy a közvilágításkorszerűsítési projektet érintően cash flow számítást végezzen.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

- aktuális pályázatok
Dr. Kovács István, elnök: A pályázatokról szólnék néhány szót röviden. Mint azt
bizonyára mindenki tudja, a vis major pályázaton 56.160.000,-Ft-ot kaptunk, melyhez
az önrészt még hozzá kell tennünk. A pályázat előfinanszírozású, tehát első körben
nekünk kell fizetni a kivitelezést. Jelenleg a felmérés és tervezés szakaszában van
ez az egész, melyet a GeoTeszt Kft. végez. Az ő díjuk nagyjából 4,5 millió forint lesz,
melyet a pályázatban el lehet majd számolni. A cég képviselője kérte, hogy hozzunk
egy határozatot arról, hogy ez a díj biztosítva van. Úgy gondolom, ezt minden további
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nélkül megtehetjük. határozati javaslatom tehát a következő lenne: Nemesnádudvar
Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozzon úgy, hogy a Kender pincesor
vis major pályázatával kapcsolatban a GeoTeszt Kft. szakértői díját a pályázat
meglévő önerejének terhére biztosítja. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag ( 6 szavazattal ) meghozta az alábbi határozatot:
11/2016. (I.12.) Kth.
GeoTeszt Kft. szakértői díja
HATÁROZAT
Nemesnádudvar Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Kender pincesor vis major pályázatával kapcsolatban a GeoTeszt Kft. szakértői díját
a pályázat meglévő önerejének terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Dr. Kovács István, elnök: A kivitelezés maga, úgy gondolom, hogy április környékén
fog elkezdődni. Előtte több mérésre és próbafúrásra is szükség van még. Azt
javaslom, hogy a vis major pályázattal kapcsolatban hozzunk még egy határozatot,
mégpedig arról, hogy az előfinanszírozást vállalni tudjuk. Aki tehát egyetért azzal,
hogy a Kender pincesor vis major pályázatával kapcsolatban az előfinanszírozást az
önkormányzat vállalja, kérem, kézfeltartással jelezze azt.
A Képviselő-testület egyhangúlag ( 6 szavazattal ) meghozta az alábbi határozatot:
12/2016. (I.12.) Kth.
A Kender pincesor vis major pályázat előfinanszírozása
HATÁROZAT
Nemesnádudvar Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kender
pincesor vis major pályázatával kapcsolatban az előfinanszírozást vállalja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Dr. Kovács István, elnök: A vis major pályázattal kapcsolatban ennyit szerettem
volna elmondani. Az óvoda épületének tetőfelújítására szintén pályázaton nyertünk
pénzt, ez az idei éven kivitelezésre is kerül. Az önkormányzat épületének felújítására
szintén nyertünk, ha jól emlékszem 28 millió forintot. Úgy gondolom, hogy feltétlenül
le kell ülnünk ezzel kapcsolatban a településfejlesztési bizottsággal, és a német
önkormányzattal, hogy együtt gondolkodjunk arról, hogy ez a 28 millió forint mire
lehet elegendő. A koncepciónk az volt, hogy az épületet megpróbáljuk az eredeti
állapotába visszaállítani. Az ablakok cseréje annak idején már ennek szellemében
történt. Most úgy kezdtünk el gondolkodni, hogy felülről lefelé haladnánk. A
tetőszerkezet eredeti állapotba való visszaállítására folyamatban van egy árajánlat-
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kérés. Ez azért is fontos, mert több helyen beázik sajnos az épület. Így ha már
hozzányúlunk a tetőhöz, akkor jó lenne rögtön visszaállítani az eredeti szerkezetet.
Azt biztosan tudjátok, hogy tavaly kértünk árajánlatot a Zsolnai gyártól a régi épületet
díszítő motívumok helyreállítására, de az jelenleg nagyon költséges lenne, nagyjából
15 millió forintba kerülne. Úgy gondolom, hogy ez most nem fog beleférni. Inkább a
tető és a vakolat élvezzen előnyt. Arról is beszéltünk Heltainé Panyik Erzsébettel, a
német önkormányzat elnök asszonyával, hogy a Zsolnay motívumokat először akár
fel is lehetne festeni, mintegy imitálva a hatást. A tervezéssel kapcsolatban viszont
mindenképpen le kellene leülnünk, beszélgetni. Kezdve azzal például, hogy a régi
épület fala klinkertéglával volt kirakva. Ha ezzel szeretnénk dolgozni, annak van
hátulütője, például, hogy a fugákban megáll a víz, és nem mellékesen elég drága is.
Helyettesíteni lehetne esetleg például sárga ragasztott téglával. Úgy a kinézete
hasonló lenne, de nem lennének fugák. Úgy gondolom, mindennek utána kellene
járni és összeülni, megbeszélni.
Heltainé Panyik Erzsébet, NÖ elnök: Én úgy gondolom, hogy annak idején sok
évtizeden keresztül volt ez a klinkertégla a falakon, és nagyon időtállónak bizonyult.
Én úgy gondolom, hogy igaz ugyan, hogy többe kerül, de a klinkertéglának a
keménysége mindenképpen mellette szól.
Dr. Kovács István, elnök: Én is úgy gondolom, hogy ha a költségekbe belefér, akkor
igyekezzünk az eredeti állapotot visszaállítani. Az elsődleges most mindenképpen a
tető lenne. Ha megérkezik az árajánlat, akkor jobban látjuk majd, hogy mennyibe fog
kerülni, és mennyi marad még esetleg más munkára.
Heltainé Panyik Erzsébet, NÖ elnök: Bennem még az merült fel, hogy az irattári rész
tetejét nem lehet valahogy összehozni az egész tetőszerkezettel?
Dr. Kovács István, elnök: Az eredeti tervrajzon nem is szerepel az irattár épületrésze,
valószínű, hogy azt később építették hozzá. Annak a tetejére valamilyen megoldást
mindenképpen fogunk találni, mivel ott is beázik. Ezt a mostani, 28 millióba
betervezzük. A folytatás pedig majd függ attól, hogy a jövőben mire lesz pénzünk,
illetve, hogy mire sikerül pályázni az önkormányzat épületével kapcsolatban. Nagyon
örülnék neki, ha a jövőben is sikerülne pályázni; akár a többi épületünk felújítására,
korszerűsítésére; akár például az iskolára. Azt szeretném még röviden elmondani,
hogy úgy néz ki, idén pályázat kerül kiírásra az egészségház felújítására, valamint
szociális otthon kialakításra is, amit szintén prioritásként jelöltünk meg a TOP-os
pályázatok tekintetében. Ezek fixnek tűnnek. Az egészségház felújításra 40 millió
forintot terveztünk, a nappali foglalkoztató kialakítására pedig 60 milliót fognak
megcélozni. Természetesen egyeztetésekre lesz szükség, ha ténylegesen kiírásra
kerülnek ezek a pályázatok.
Heltainé Panyik Erzsébet, NÖ elnök: A pályázaton belül lehetőség lesz
ingatlanvásárlásra is? Gondolok itt például arra, hogy az idősek napközi otthonát a
néhai Kishegyi Simon bácsi házába terveztük, mely jelenleg még nem az
önkormányzat tulajdona.
Dr. Kovács István, elnök: Igen, lehetőség lesz a pályázati pénzből megvásárolni az
ingatlant. A Kishegyi ház minden szempontból alkalmasnak tűnik, annál is inkább,
mert a Református Egyháznak van ott egy imaszobája, ami előnyös egy idősek
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otthonánál, és ők partnerek is lennének abban, hogy alakítsunk ki ilyen nappali
foglalkoztatót.
Dr. Halmágyi Szilárd, képviselő: Gyakorlatilag a Református Egyház azt mondta,
hogy ha a kivitelezés megvan, akkor ő erre ugyan külön kvótát nem tud elkülöníteni,
de a működtetést el tudná látni.
Dr. Kovács István, elnök: Ez nagyon jó hír. Az nem tisztázott még, hogy a pályázatba
belefér-e az, hogy az egyháznak örökös haszonélvezete van az épületen. A VP
pályázatokon belül pedig a traktorvásárlásra, valamint a konyha épületének
felújítására szeretnénk pályázni az idén.

- Bretten-i meghívás
Dr. Kovács István, elnök: Tavaly év végén beszéltünk már arról is, hogy van egy
meghívásunk Bretten-be, a város fennállásának 1250 éves jubileumára, 2017.
májusára; mellyel kapcsolatban most január végéig várják a válaszunkat, hogy részt
tudunk-e venni a rendezvényen. Úgy értelmeztük az előzetes meghívást, hogy lenne
egy színpad, ahol akkor Nemesnádudvarnak kellene bemutatkoznia.
Heltainé Panyik Erzsébet, NÖ elnök: Azt is figyelembe kell vennünk, hogy 2017
tavaszán lesz a 30 éves jubileuma a neibsheim-i partnerkapcsolatunknak, melyre
most nekünk kell készülnünk.
Dr. Kovács István, elnök: Úgy gondolom, hogy egy delegációval mindenképpen
képviseltetnünk kell magunkat. Ami kérdés, hogy bemutatkozással, műsorral tudunke készülni, illetve, hogy a 30 éves jubileumunkat tartsuk-e meg ettől függetlenül
június elején, összekapcsolva az idei vadgasztronómiai fesztivállal, vagy halasszuk
inkább őszre?
Heltainé Panyik Erzsébet, NÖ elnök: Úgy gondolom, hogy a partnerkapcsolat
jubileumát nem kellene összemosnunk a vadgasztronómiai fesztivállal.
Dr. Halmágyi Szilárd, képviselő: Abból a szempontból sem szerencsés, mivel a
fesztivált nem szeretnénk több naposra kibővíteni, a jubileum pedig gondolom, egy 23 napos ünnep lenne.
Dr. Kovács István, polgármester: Én magam sem gondoltam a két rendezvényt
összemosni, mindössze arról lehetne szó, hogy a három napos rendezvény szombati
napján alternatívaként részt lehetne venni a vadgasztronómiai fesztiválon, esetleg
vennénk a vendégeknek tányért és poharat és akkor ők is megkóstolhatnák a
különböző ételeket és borokat. És természetesen azt is szem előtt kell tartani, hogy
ennek anyagi vonzata is lesz, értem ezalatt a vendéglátást, a programokat, esetleg
ajándékokat. Így ezt is időben el kell kezdenünk szervezni.
Heltainé Panyik Erzsébet, NÖ elnök: Úgy gondolom, a legegyszerűbb az lenne, ha
megkérdeznénk a partnereinket Neibsheim-ben, hogy nekik melyik lenne a megfelelő
időpont.
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Dr. Kovács István, elnök: Ezt jó ötletnek tartom. Most akkor igazából csak arról
kellene egy szóbeli döntés, hogy akkor képviseltetjük magunkat a bretten-i
rendezvényen. Úgy gondolom, hogy ezt igazából el is döntöttük. A részletekről pedig
nyilván majd tájékoztatni fognak bennünket, ha eljön az ideje.

- vagyonnyilatkozatok
Knollné Bakonyi Andrea, képviselő: A bizottsági ülésen már felhívtam a tagok
figyelmét arra, hogy ismét aktuálissá vált a vagyonnyilatkozatok kitöltése, melyet
minden képviselőnek és bizottsági tagnak január 31.-éig meg kell tennie.
Mindenkinek a csomagját elkészítettük, ebben található egy tájékoztató a kitöltésről,
valamint a kötelezett és minden családtagja számára egy kitöltendő nyilatkozat. A
nyilatkozatoknak két példányban kell elkészülniük. Minden nyilatkozatból egy
példányt, egy lezárt és aláírt borítékban le kell adni, a másik példány pedig a kitöltő
sajátja marad. A vagyonnyilatkozatot csak kívülről ellenőrizzük, annak tartalmát senki
sem tekintheti meg, amíg arra nincs nyomós indok. Kérek mindenkit, hogy a
nyilatkozatot készítse el, és január 31-ig adja le a hivatalban.

- videók
Knollné Bakonyi Andrea, képviselő: Tájékoztatni szeretném a testületet, hogy a
megyei német önkormányzat kiírt egy hasonló videó pályázatot, mint, amilyet a
tavalyi évben mi is kiírtunk a falu népszerűsítésére. Ebben a pályázatban a német
nemzetiség a téma. Döntés ugyan még nem született, de büszkén mondhatom, hogy
két pályamű érkezett be, és mindkettő nemesnádudvari pályázótól. Az egyiket Gál
Zoltán készítette másodmagával, a másikat pedig Schauer Sára. Mindkettejükkel
megbeszéltem, hogy ha megvan az elbírálás a megyei német önkormányzat
részéről, hogy a döntéstől függetlenül hozzájárulnak ahhoz, hogy a településünk
honlapján is közzétegyük azokat. Úgy gondolom, hogy a megyei szövetség
mindkettőt jutalomba fogja részesíteni, esetleg mi is díjazhatnánk őket valamilyen
szinten.
Dr. Kovács István, elnök: Azt javaslom, hogy várjuk meg, hogy a megyei német
önkormányzat milyen díjban részesíti őket, és utána térjünk vissza a jutalmazásra.

- tornacsarnok-építés terve
Dr. Kovács István, elnök: Év eleje óta a tornacsarnok témájával foglalkozom. Az alap
tornacsarnok, mely egy előre gyártott, könnyűszerkezetes épület 130-150 millió
forintba kerül úgy, hogy abban sem a fűtés, sem a világítás nincs benne, mint, ahogy
a pálya sem. Ha mondjuk a fűtést napelemmel tervezzük, akkor körülbelül
400.000.000,-Ft-nál tart a terv, mire minden meglesz. Ezt azért szeretném előre
leszögezni, mert 30 % önrész szükséges a megvalósításhoz, ami nem kis összeg.
Annyi pozitívum van – és ezt úgy tudom, hogy a sportkör az ide TAO -ban már meg
is lovagolta -, hogy a nagybefizetők,a kik negyedéves elszámolásban vannak, azok
után 12,5 %-ot még hozzátesz a kormányzat, vagy az adóhivatal. Ez pedig
elszámolható az önrész terhére is. Azaz végső soron nekünk 17,5 % önrészben kell
gondolkodnunk. Ez nagyjából azt jelenti, hogy ha 500 millió forintba kerül a
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tornacsarnok, akkor nagyjából 100 millió forint önrésszel kell számolnunk. A másik
oldala az, hogy a TAO pályázatokat be lehet adni úgy is, hogy szakaszolva van.
Bácsalmáson most úgy csinálják, hogy az idei évben megcsinálják az alapépítményt,
aztán jövőre újra összegyűjtik a Tao-t és akkor megcsinálják a pályát, fűtést és
világítást. Ezt azért mondom el, mert elképzelhető, hogy nekünk is ez lenne a
célravezető konstrukció. Azzal mindenkinek tisztában kell lennie, hogy az
önkormányzat jelenleg nem is rendelkezik 100 millió forint összegű önrésszel, még a
felét talán össze tudnánk szedni, de akkor az azt jelentené, hogy semmi mást nem
tudnánk megvalósítani a többi tervünkből. A pályázat menetrendje úgy fest, hogy
áprilisban kell beadni a pályázatot, addigra rendelkezésre kell, hogy álljanak a
szándéknyilatkozatok azoktól a cégektől, akik nekünk adnák a TAO-jukat, valamint
egy nyilatkozattal, melyben az önkormányzat helyt áll az önrészért. Azt mindenki
tudja, hogy ezt a csarnokot a Nemesnádudvari Női Kézilabda és Szabadidő
Egyesület tudja megpályázni, mivel nekik van lehetőségük a TAO-t lehívni, illetve
nekik előírás, hogy a meccseiket fedett pályán kell, játsszák, így nekik van leginkább
szükségük a tornacsarnokra. Viszont ennek a hozadéka, hogy csak akkora pályát
építhetnek, mely alkalmas a hivatalos meccsek lejátszására. Ez azt jelenti, hogy
20x40 m-es küzdőteret kell biztosítani. Jelenleg 26x45 m-es tornacsarnokban
gondolkodunk, mivel a pályához még hozzájön a lelátó, illetve a kiszolgáló
helységek. Az építésre alkalmas terület az iskola udvarában lenne. A hivatali
dolgozók kimérték már a helyet, és jelenleg úgy néz ki, hogy a tornacsarnok
épületével együtt 48,9 %-os beépítettsége lenne a teleknek. Ez azért előnyös, mert
így nem kell telket vásárolnunk még az építéshez, vagy azért, hogy ne haladjuk meg
az 50 %-ot, ami a megengedett. Amin el kell gondolkodnunk, hogy ez mennyiben
befolyásolná a faluképet. Vannak ugye előírások a magasságra vonatkozóan, 7,5
méternél magasabb épületet nem lehet a falu központjába felhúzni. Ez a
födémmagasságra vonatkozik, és nem a tetőre. Viszont egy ilyen mérető
tornacsarnoknak 8-10 méteres belmagassága kell, hogy legyen. A kettőt át lehet
hidalni úgy, hogy eléje építünk egy portát, vagy szertárat, mely mondjuk csak 2,5
méter magas. Az is előírás még, hogy az épület fele utcafronton kell, hogy legyen.
Ezek kívül pedig a tűzvédelmi szempontoknak is meg kel felelni, amik már többször
változta azóta, hogy az utolsó terv a csarnokra elkészült. Beszéltem azzal az
illetővel, aki ki fogja adni az engedélyt; ő elmondta, hogy milyen feltételekkel tudunk
megfelelni az előírásoknak. Ezeket azért mondtam el, mert ennek mind anyagi
vonzata lesz. Úgy gondolom, hogy az 500.000.000,-Ft-ot mindenképpen be kell
terveznünk a projektre, ennyiből lehet véleményem szerint kompletten kivitelezni. A
világítás terén nyilván LED-es világításban kell gondolkodni. A fűtés terén pedig a
javaslatom az lenne, hogy mindenki nézzen utána az ionizációs kazánoknak. Én egy
kicsit utána olvastam, illetve beszéltem a forgalmazóval, és jelenleg ezt látom a
legjobb megoldásnak. Egy ilyen csarnok gázzal való fűtése több millió forint éves
szinten, de az ionizációs kazánt esetleg kombinálhatnánk napelemmel, ami
gazdaságosabb és környezetkímélőbb is lenne. Nagyjából ennek sikerült
utánanéznem az elmúlt hetekben. A következő feladat az lenne, hogy megkeressük
a vállalkozóinkat. Délity József, a Délity Bútor Zrt. tulajdonosa nagyon támogatja az
elképzelést. Ő ígérte, hogy megkeresi az Axiál Kft.-t; én úgy gondoltam, hogy a helyi
vállalkozókon kívül beszélek a Mogyi Kft.-vel, illetve az ötletet említettem már a
Merkbau Kft.-nek, valamint az Alisca Bau Zrt.-nek, akik eddig a partfalainkat
építették. Senkinek nem volt ellenére a gondolat, mindenki azt ígérte, hogy
megkérdezni a könyvelőjét, hogy mennyi volt a tavalyi évben a TAO-juk, Nekünk
össze kell gyűjtenünk, hogy ki mennyit tud és szeretne adni, és az alapján lehet a
pályázatot elkészíteni, akkor látjuk, hogy elkészülhet-e egyben a projekt, vagy
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szakaszolnunk kell. Az önkormányzat feladata ezen kívül az önrész előteremtése is,
mivel gondolom a kézilabda egyesületnek nincs ekkora tőkéje. A pénzügyi
dolgozókkal egyeztette arról, hogy az önkormányzat mennyit tudna vállalni az
önrészből. Az önkormányzatnak körülbelül 60 millió forintos tartaléka van, ennek a
felét, vagy maximum a kétharmadát tudnánk erre a célra fordítani, ha 2017-ben nem
lesz más megvalósításra váró tervünk. Ehhez azonban át kell gondolnunk azt is,
hogy milyen terveink vannak. meg szeretnénk ugye csinálni a főút melletti gyalogutat,
a Máriavölgye pincesor vízelvezetését és szépítését is tervbe vettünk, bá remélem,
hogy ez még az idén megvalósul. Ezekhez mind önerőt kell hozzátennünk. Erről
majd a költségvetés tervezésekor fogunk bővebben beszélni. És akkor még nem
beszéltem a VP-s pályázatokról, melyek mind 15 % önerővel mennek. Nagyon át kell
tehát gondolnunk, hogy mire van pénzünk és nagyon gondosan meg kell tervezni az
idei és a jövő évi költségvetést; szinte egyben. Úgy gondolom, hogy a
kivitelezhetőség szempontjából azt is meg kell még vizsgálnunk, hogy ha egy ekkora
építményt odateszünk az iskolaudvarban, akkor az mennyire árnyékolja be az
iskolaudvart, mennyit vesz ez az udvarból és miként hat az utcaképre. Úgy tudom,
hogy az iskola tantestülete mindenképpen azt támogatja, hogy ott épüljön meg a
tornacsarnok az udvarban és természetesen ez is lenne a legpraktikusabb. Így
elképzelhető, hogy egy olyan tervezőt kellene alkalmaznunk, aki ért hozzá, hogy
esztétikus, az utcaképbe illeszkedő épületünk legyen.
Délity József Ádámné, képviselő: Úgy gondolom, hogy Éber András tervezővel
mindenképp beszélnünk kellene legalább egyszer. Mindenki ismeri a munkáit, ő igazi
művészlélek. Bizt6os vagyok benne, hogy ha valaki, akkor ő tudna olyan csarnokot
tervezni, mely illik a faluközpontba.
Heltainé Panyik Erzsébet, NÖ elnök: Az elöljáróban szeretném elmondani, hogy én
sem ellene vagyok; mindössze nekem nagyon fáj a szívem a szép faluközpontért, az
iskolaudvarért. Nem tudom, hogy lehet ezt úgy kivitelezni, hogy nem lógjon ki az
épület a környezetből. Szerintem a gerincmagasság ott van körülbelül a templom
gerincmagasságánál.
Dr. Kovács István, elnök: Úgy gondolom, lehet most már olyan lapos tetővel csinálni,
hogy akkor azért nem lesz. Ha 10 méteres belmagasságot mondunk, akkor azt is
lehet átlagolni, például, hogy a közepe 13 méter magas, de a szélein csak 8 méter.
Heltainé Panyik Erzsébet, NÖ elnök: Lehet, de úgy gondolom, hogy valamennyire
mindenképpen ki fog lógni.
Dr. Kovács István, elnök: Ez valószínű, de úgy gondolom, hogy ha mondjuk hasonló
ablakok lesznek rajta, mint a konyha épületén, vagy hasonló kinézete lesz, akkor
passzolhat az utcaképhez.
Délity József Ádámné, képviselő: Ez sem feltétlen igaz. Ami hasonló, az már nem
ugyanaz, és lehet, hogy ezzel az ellenkező hatást érjük el; viszont egyre több helyen
látni, hogy a hagyományos és a modern is tud jól mutatni egymás mellett. Ezért kell
egy nagyon ügyes tervező.
Heltainé Panyik Erzsébet, NÖ elnök: És a terveknek március végére meg kell
lenniük? Az nagyon kevés idő.
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Vígné Fogl Mária, iskolaigazgató: Ezzel én is egyetértek. ha most még olyanokon
vívódunk, hogy hova építsük a tornacsarnokot, akkor nem lesz belőle semmi. Én azt
gondoltam, hogy az már eldőlt, hogy az iskolaudvarra épül a csarnok. Igazából
legtöbbet, ezt az épületet a testnevelés órákon fogják használni a gyerekek, tehát ha
ezt erre szeretnénk használni, akkor nem tehetjük nagyon messze.
Dr. Kovács István, elnök: Úgy gondolom, ezt mindannyiunknak be kell látni, mint,
ahogy azt is, hogy nincs is a közelben erre alkalmas telek. Legközelebb vagy a
kanális part lenne, vagy pedig a Bajai utca eleje, de azok is messze vannak.
Vígné Fogl Mária, iskolaigazgató: Voltak már korábban is tervek sportcsarnok
építésére, azokat is az iskolaudvarba tervezték.
Dr. Kovács István, elnök: Így igaz, viszont az is tény, hogy azok kisebbek voltak, mint
ez a mostani; viszont most nem építhetünk kisebbet, mert a kézilabda meccseket
csak szabványos pályán lehet játszani.
Heltainé Panyik Erzsébet, NÖ elnök: Én ezt is értem, és tényleg nem ellenkezni
akarok, csak a véleményemet mondom el. A lényeg, amit itt többen is kimondtak,
hogy ezt elsősorban az iskolások fogják használni. nekik nem kell kézilabdaszabványnak megfelelő pálya.
Kleinné Simon Zsuzsanna, meghívott: Úgy gondolom, ezt a csarnokot az iskolásokon
kívül még nagyon sokan fogják használni. A kéziseken kívül a focisták ugyanúgy,
mint mondjuk a tánccsoport, vagy akár a német önkormányzat valamilyen
rendezvényhez.
Délity József Ádámné, képviselő: Arról nem beszélve, hogy TAO pénzt igénybe venni
a kézilabda egyesület tud, ők pedig nem építhetnek, csak szabványos pályát, mert
másikra nem is kapnának engedélyt.
Heltainé Panyik Erzsébet, NÖ elnök: Ezt is értem, de bele kell gondolni a dolog
másik oldalába is. A 100.000.000,-Ft önerőt elő kell teremteni valahonnan, az
rengeteg pénz. Én csak azt szeretném, ha ezt közösen, minden oldalról körüljárva
átgondolnánk, mielőtt belevágunk. Gondoljuk át, hogy ki fogja ezt az egészet
finanszírozni? Ezen kívül a fenntartási költségekre is gondolni kell, ami szintén nem
kevés. És amiről beszélünk, az egyelőre mind csak terv, ki tudja, ebből mi fog
megvalósulni. Terv, az már volt; emlékszem annak idején Farkas igazgató úrral is
sokat jártunk terveztetni ugyanúgy, ahogy Hidasi polgármester úr idejében is voltak
már ilyen tervek; mégis csak terv maradt mindegyik, mert végül mindig oda jutottunk,
hogy túl nagy falat ez a falunak. Én a pozitív hozadékát is értem ennek a tervnek, de
úgy gondolom, hogy ezekre a dolgokra is gondolnunk kell.
Dr. Halmágyi Szilárd, képviselő: Van igazság abban is, amit a német önkormányzat
elnök asszonya mond, de vannak itt közöttünk is többen, akiknek még iskolás a
gyermeke, vagy csak most lesz. Nekik mindenképpen hasznos lenne, ha lenne egy
tornatermünk; és azt szerintem mindannyian látjuk, hogy ez most a legjobb esélyünk.
Ha ezt elszalasszuk, akkor lehet, hogy többet nem adódik ilyen. Én úgy gondolom,
hogy elsősorban a gyermekeink érdekében meg kell próbálni megvalósítani a tervet.
Ehhez pedig a járható út az, ha a kézilabda egyesület ad be pályázatot. A tervezés
során pedig szintén körültekintően kell eljárni olyan szempontból, hogy az épület ne
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rontsa a faluképet, hanem esztétikailag is illeszkedjen. És végül a legsarkalatosabb
pont szerintem, hogy minél energiatakarékosabb megoldásokban gondolkodjuk mind
a világítás, mind a fűtés terén.
Kucsoráné dr. Drégelyi Zita, jegyző: Nekem annyi kérdésem lenne, hogy mikorra kell,
igazolja az önkormányzat az önrész meglétét, és ezt mi alapján fogja tudni megtenni,
ha nincs ennyi pénze?
Dr. Kovács István, elnök: Egyelőre a kézilabda egyesület be fogja adni a pályázatot
áprilisban, ehhez jó, ha mellékelve van a terv költségvetéssel együtt, a
szándéknyilatkozatok a vállalkozóktól a TAO felajánlásokat illetően, illetve a pályázó,
vagy a fenntartó nyilatkozata szükséges arról, hogy az önrészt biztosítani tudja.
Kucsoráné dr. Drégelyi Zita, jegyző: Erre a nyilatkozatra vonatkozott a kérdésem.
Hogyan fogjuk tudni leigazolni az önrész meglétét?
Délity József Ádámné, képviselő: Higgye el mindenki, hogy az önrész az meglesz.
Dr. Kovács István, elnök: Én azt mondom, hogy ha erre vonatkozóan konkrét
segítséget kérnek az önkormányzattól, mint, ahogy tette azt a sportkör a műfüves
pálya építésekor; akkor le kell ülnünk, átgondolni, hogy az önkormányzat ezt az
összeget honnan tudja előteremteni. Azt azonban mindenkinek látni kell, hogy az
önkormányzat a jelenlegi költségvetéséből 40 millió forintnál többet biztos, hogy nem
tud hozzátenni.
Kucsoráné dr. Drégelyi Zita, jegyző: Azt is szem előtt kell tartania a testületnek, hogy
a vis major pályázatra meg kell legyen az előfinanszírozásra a pénz.
Dr. Kovács István, elnök: A sportcsarnok csak 2017-ben kerül kivitelezésre. Úgy
gondolom, ne keverjük össze az idei, és a jövő évi költségvetési tervet. A menetrend
az, hogy a pályázatbeadás megtörténik áprilisban, ez augusztus végén kerül
elbírálásra. A TAO-t december 20.-ig kell ténylegesen összeszedni, és a
megvalósítás pedig 2017-ben lehetséges.
Kucsoráné dr. Drégelyi Zita, jegyző: Ez rendben is van, de ha jól értettem, akkor az
önerő biztosításáról szóló nyilatkozatot a beadott pályázathoz kell csatolni, akkor az
idén áprilisban kell. Nyilatkozatot pedig véleményem szerint anélkül nem adhat ki az
önkormányzat, hogy a számláján lenne ennyi pénz.
Dr. Kovács István, elnök: Ez csak egy szándéknyilatkozat lesz, amit áprilisban
adunk.
Kucsoráné dr. Drégelyi Zita, jegyző: Én úgy tudom, hogy akkor is meg kell legyen a
számlán a fedezet, anélkül nem lehet ilyet nyilatkozni.
Kleinné Simon Zsuzsanna, meghívott: Úgy gondolom, hogy áprilisra elég a
szándéknyilatkozat, és év végére kell, hogy meglegyen a TAO mellett az önrész
összege.
Dr. Halmágyi Szilárd, képviselő: Én úgy gondolom, hogy talán az önrész tekintetében
is remélhetünk némi segítséget a vállalkozóktól. Emellett természetesen
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felelősségteljesen át kell gondolni az önkormányzatnak azt, hogy mit tud ebben a
projektben vállalni, de nagyon remélem, hogy leszek még segítségeink ebben.
Dr. Kovács István, elnök: Én is hasonlóan gondolom, mint alpolgármester úr. Az
biztos, hogy most van a legjobb esélyünk arra, hogy a településen sportcsarnok
épülhessen. Úgy gondolom, a múlt ülésen azt már elfogadtuk, hogy az iskola
udvarában épüljön fel a csarnok, szerintem ezen ne változtassunk most már. Úgy
gondolom, keresnünk kellene egy jó tervezőt, akivel el lehet kezdeni a tervezés
folyamatát. A beadáshoz úgy gondolom, elég a terv és egy költségvetés; a
különböző engedélyeket ráérünk a későbbiekben is intézni.
Kleinné Simon Zsuzsanna, meghívott: Nekünk megvan a pályázatírónk, akivel már
dolgoztunk korábban is. Úgy gondolom, hogy most is elvállalja, de egyeztetni fogok
vele. Az ő díját pedig a pályázatban el is tudjuk számolni. tervezőt nem igazán
ismerünk, az ő személyének kiválasztását az önkormányzatra bíznánk.
Dr. Kovács István, elnök: Én felveszem a kapcsolatot Éber Andrással,
megkérdezem, hogy vállalná-e. Az önrész kérdésében pedig úgy gondolom, hogy ha
ebbe belevágunk, akkor az önkormányzatnak is mindenképpen azon kell lennie,
hogy a szükséges pénzt összeszedje, részben a költségvetés terhére, részben
pedig, ha kell, akkor támogatókat keresve.
Vígné Fogl Mária, iskolaigazgató: A tornacsarnok-tervezés margójára azért még el
szeretném mondani, hogy pont holnap utazunk Budapestre Kleinné Simon
Zsuzsanna tanárnővel. Az iskolánkat beválasztották a legaktívabb és
legeredményesebb sporttevékenységet folytató intézmények közé. A Magyar
Tudományos Akadémián kerül sor a díjátadásra. Annyit tudunk, hogy nagyon kevés
iskola került be ebbe a válogatásba. Ma pedig arról kaptunk értesítést, hogy kap az
intézményünk egy kézilabdás sporteszköz csomagot a TEIS sportprogram keretén
belül. Úgy gondolom, hogy a diákolimpián elért eredményünk óta az iskolának neve
valahol ott van a köztudatban és ez is ennek köszönhető. Mindezeken felül pedig
még egy kölyökatlétikai csomagot is kaptunk, miután az egyik testnevelő tanárunk
részt vett egy továbbképzésen. Igyekszünk tehát minden lehetőséget kihasználni,
hogy eszközökhöz jussunk, már tényleg csak egy tornacsarnok hiányzik.
Kleinné Simon Zsuzsanna, meghívott: Én pedig meg szeretném ragadni az alkalmat,
hogy itt, mindenki előtt is megköszönjem a tavalyi borünnepkor kapott kitüntetést. A
gyerekek és jómagam is nagyon örültünk, hogy a képviselő-testület minket talált
érdemesnek a kitüntetésre.
Dr. Kovács István, elnök: Úgy gondolom, a díj nagyon jó helyre került, a testület jó
szívvel adta. Az igazgató asszony által felsorolt elismerésekhez pedig gratulálok.
Ezek is azt bizonyítják, hogy érdemes gondot fordítani a gyermekek testnevelésére
és ehhez valóban szükség lenne végre egy tornacsarnokra.

Miután több kérdés, hozzászólás a Képviselő-testületi ülésen nem hangzott el Dr.
Kovács István polgármester megköszönte mindenki számára a megjelenést, az ülést
18.30 órakor bezárta.

