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NEMESNÁDUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016. február 23-án 15.00 órakor Nemesnádudvar Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének nyílt üléséről.
Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme
Jelen vannak: Dr. Kovács István polgármester, Tarnai Vince, 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
Dr. Kovács Istvánné óvodavezető (4 fő).
Igazoltan távol maradt: Délity József Ádámné képviselő, Heltainé Panyik Erzsébet
NÖ elnök Molnár Gábor kmb, Szauter Róbert plébános (4 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 Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
2./ Nemesnádudvar Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének rendelet
tervezete
3./ A közterületi térfigyelő rendszerről szóló rendelet-tervezet
4./ A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Közszolgáltatási Szerződést Kiegészítő Üzemeltetési Szerződésének valamint a
2014. június 26. napján megkötött hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási
Szerződés I. számú módosításának jóváhagyása
5./ A Művelődési Ház 2015. évi beszámolójának, valamint a 2016. évi
Munkatervének elfogadása
6./ Civil szervezetek számára nyújtott önkormányzati támogatásra beérkezett
pályázatok
7./ Tóthné Schumacher Viktória, Pénzügyi-Ügyrendi bizottsági tag lemondása
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8./ Első lakáshoz jutók támogatási kérelem
9./ Nébl Nelli és Erdelji Krisztián telekvásárlása
10./ Vis major pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárásról
11./ Egyebek
- alapítvány

Ezután Dr. Kovács István javaslatot tesz Knollné Bakonyi Andrea és Tarnai Vince
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 Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Dr. Kovács István, elnök: Átadom a szót Hermanutz Dánielnek, kérem, ismertesse az
előterjesztésben foglaltakat.
Hermanutz Dániel, pü. főea.: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
29/A. § a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés
a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot
keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.
(XII. 30.) Korm. Rendelet 2 § -ban meghatározottak szerinti saját bevételeinek,
valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre
várható összegét határozatban kell megállapítani.
Dr. Kovács István, elnök: A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét,
valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit –
évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ezért
kérem a testületet, hogy az előterjesztésben található határozati javaslatot fogadja el.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag ( 6 szavazattal ) meghozta az alábbi határozatot:
15/2016. (II.23.) Kth.
Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
HATÁROZAT
Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei
összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek három évre várható összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá.
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MEGNEVEZÉS

1

Sorszám

2

Helyi adók

01

Osztalék, koncessziós díjak

02

Díjak, pótlékok, bírságok

03

Saját bevétel és adósságot
keletkeztető ügyletből eredő
fizetési kötelezettség összegei
2017.

2018.

2019.

3

4

5

45000

45000

ÖSSZESEN
7=(3+4+5+6)

7

45000
-

Tárgyi eszközök, immateriális javak,
vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel

04

Részvények, részesedések értékesítése

05

Vállalatértékesítésből, privatizációból
származó bevételek
Kezességvállalással kapcsolatos
megtérülés
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Saját bevételek (01+… .+07)

08

52620

52620

52620

Saját bevételek (08. sor) 50%-a

09

26310

26310

26310

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi
fizetési kötelezettség (11+…..+17)

10

0

0

0

Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása

11

Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása

12

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

-

Adott váltó

14

-

Pénzügyi lízing

15

-

Halasztott fizetés

16

-

Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség

17

Tárgyévben keletkezett, illetve
keletkező, tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség (19+…..+25)

18

Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása

19

Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása

20

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

-

Adott váltó

22

-

Pénzügyi lízing

23

-

Halasztott fizetés

24

-

Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség

25

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

Fizetési kötelezettséggel csökkentett
saját bevétel (09-26)

27

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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2.) Napirendi pont
Nemesnádudvar Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének rendelet
tervezete
Dr. Kovács István, elnök: Ismét átadnám a szót Hermanutz Dániel, pénzügyi
főelőadónak.
Hermanutz Dániel, pü. főea.: Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2016. évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt. A törvény alapján
megterveztük Nemesnádudvar Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető
központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi
jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.
Az Mötv. részletesen meghatározza a helyi önkormányzatok feladat és a hatásköreit.
A helyi önkormányzat feladatai ellátásai során támogatja alakosság önszervező
közösségeit, együttműködik a közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való
széles körű állampolgári részvételt. Ezen kívül erősíti a település önfenntartó
képességét, feltárja lehetőségeit és hasznosítja saját erőforrásait; az egyes
közszolgáltatások igénybevételét –törvény felhatalmazása alapján- rendeletében
feltételekhez kötheti. A helyi közösség tagjai önkormányzás alanyaiként kötelesek
öngondoskodással enyhíteni a közösségre háruló terheket, képességeik és
lehetőségeik szerint hozzájárulni a közösségi feladatok ellátásához. A helyi
önkormányzat köteles ellátni a törvényben meghatározott kötelező és az általa
önként vállalt feladat –és hatásköröket. A helyi önkormányzat önként vállalja minden
olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv
kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat
mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek
megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati
feladat –és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a
célra biztosított külön források terhére lehetséges. A Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény előírásait figyelembe véve, hitel
felvétellel nem számolunk. Az önkormányzat 2016. évre megfogalmazott
költségvetési alapelvei a takarékos, átlátható és biztonságos működés, a kötelezően
ellátandó feladatok biztosítása, a szociális rászorultak támogatása, a tervezett
beruházások megvalósítása és forrás biztosítása, valamint a pályázatok figyelése,
kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, önerő megteremtése. A 2016. évi
költségvetési bevételek tervezett előirányzata 257.679.000,-Ft, melyet az előző évi
pénzmaradvány 114.893.000,-Ft egészít ki, így összesen 372.572.000,-Ft forrás áll
rendelkezésre. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat
alapján 10 fő. A közfoglalkoztatásban átlagosan 10 fővel számolunk. A minimálbér
105.000,-Ft-ról 111.000,- Ft-ra emelkedett, a garantált bérminimum 122.000,-Ft-ról
129.000,- Ft-ra változott.
Nemesnádudvar Község Önkormányzata tekintetében a bevételeket a
következőképpen terveztük: Önkormányzatok működési célú támogatások
államháztartáson belülről előirányzata, a B1 rovaton 102.593.000,-Ft. Az állami
támogatások bevételének úgy alakulnak, hogy helyi önkormányzatok működésének
általános támogatásából 49.275.222,-Ft bevételre számítunk. Az egyes köznevelési
feladatok támogatása 39.156.500,-Ft, a szociális és gyermekjóléti feladatok
támogatása 17.841.644,-Ft, a kulturális feladatok támogatása 2.145.480,-Ft összegű
bevételt hozhat. Kiegészítő támogatásra, az önkormányzat épületével kapcsolatban
28.000.000,-Ft összegben számolunk, Érsekhalma Község Önkormányzatától a
közös hivatal tekintetében 2.000.000,-Ft-ot kapunk. A felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről, B2 rovat 2016. évi előirányzata 56.160.000,-Ft, ez a Vis
Maior támogatás. Közhatalmi bevételek a B3 rovaton az előirányzat 55.000.000,-Ft.
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Ebből a kommunális adó 6.000.000,-Ft, az iparűzési adó 43.179.000,-Ft, a gépjármű
adó 5.000.000,-Ft, a talajterhelési díj 500.000,-Ft, termőföld SZJA 300.000,-Ft,
késedelmi pótlék, igazgatási szolgáltatási díj pedig 21.000,-Ft. Pár szót szólnék a
közvetett támogatásokról, úgy, mint az adóelengedések és az adókedvezmények. A
helyi iparűzési adó vonatkozásában Nemesnádudvar Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 12/2015. (XI.16.) önkormányzati rendelete az irányadó. A
rendelet 4. § (3) értelmében Adókedvezmény a Htv. 52. § 23. pontja szerinti
háziorvos vállalkozó adókedvezményének mértéke a 2016. adóévtől kezdődően: 50
%. A 4.§ (3) bekezdésben meghatározott adókedvezmény formájában nyújtott
támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai
Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU
bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU
bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. A 2016. adóév elszámolásának
határideje 2017. május 31. napja, a tényleges adókedvezmény összege ekkor válik
ismertté. A magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában szintén a 12/2015.
önkormányzati rendelet a mérvadó. A 3. § értelmében adókedvezményben részesül
az adókötelezettség alá tartozó építmények közül az az épület, amelynek a
szerkezete olyan mértékben megrongálódott, hogy állékonyságát csak dúcolással
lehet biztosítani. Az adókedvezmény mértéke 2.000,-Ft. 2016. évben ingatlan után
nyújtunk kedvezményt, összesen 4.000,- Ft összegben. Ha tovább nézzük a bevételi
oldalt, akkor a működési bevételek előirányzata, B4 rovaton 7.617.702,-Ft. Ez kamat
és bérleti díj bevételekből, illetve az étkezés térítési díjaiból tevődik össze. A B5 és
B6 rovatokon felhalmozási bevétel előirányzatot nem tervezünk; a B7 rovat
felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatot szintén nem tervezünk. A B813
rovat maradvány igénybevétele 2016. évi eredeti előirányzata 114.437.372,-Ft.
100.000.000 Ft betét lekötését és visszavezetését tervezzük összesen, több
részletben a szabad pénzeszközök függvényében. A költségvetési bevételek
előirányzata az önkormányzat tekintetében így összesen: 471.633.920,-Ft. A
következőkben az önkormányzat kiadásairól beszélnék. A személyi juttatások, K1
rovat előirányzata 37.635.588,-Ft. Itt a közalkalmazottak, választott tisztségviselők és
Munka Törvénykönyve alá tartozó dolgozók bére szerepel. A munkaadókat terhelő
járulékok
és
szociális
hozzájárulási
adó,
a
K2
rovaton
10.130.570,-Ft előirányzatot terveztünk, az előzőekben felsorolt munkavállalók
részére. A K3 rovat, dologi kiadási előirányzata 52.995.891,-Ft. Többek között
szakmai anyagok, üzemelési anyagok beszerzése, informatikai szolgáltatások
rendszergazda alkalmazása miatt, telefon, internet díjak, közüzemi szolgáltatások,
vásárolt élelmezés, bérleti díjak, karbantartási, javítási, szakmai tevékenységet
segítő szolgáltatások, kiküldetések, reklámozás költsége, általános forgalmi adó,
cégautó adó, kamat kiadások, bank költségek szerepelnek. A K4 rovat, ellátottak
pénzbeli juttatása rovaton 2.685.000,-Ft-ot tervezünk, ebben szerepel elhunyt
hozzátartozók támogatása, a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó kedvezmények és
az önkormányzat saját hatáskörében nyújtott természetbeni támogatások. A K5,
egyéb működési célú kiadások rovaton, valamint a beruházások és felújítások alatt
szereplő tételekre nem térnék ki részletesen, mivel ezeket a költségvetés tervezése
során közösen döntötte el a testület. Működési célú kiadásokra összesen
57.508.156,-Ft-ot terveztünk, beruházásokra 6.731.000,-Ft-ot, felújításokra pedig
107.993.180,-Ft-ot. A lakástámogatások eredeti előirányzata 1.000.000,-Ft. A
finanszírozási kiadások rovaton az Óvoda finanszírozásra 44.108.702,-Ft-ot, a Közös
Hivatal finanszírozására 47.031.957,-Ft-ot, Állami megelőlegezés visszafizetésére
3.813.876 Ft-ot tervezünk, ez összesen 94.954.535 Ft. 100.000.000 Ft betét
lekötését tervezzük összesen, több részletben a szabad pénzeszközök
függvényében.
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A Nemesnádudvari Német Nemzetiségi Óvoda bevételei tekintetében a B8 rovat finanszírozási bevételek - előirányzata 44.149.000,-Ft, mely tartalmazza a 40.298,-Ft
pénzmaradványt. Ezen felül 1.000,-Ft kamatbevételt tervezünk. A kiadások pedig a
következőképpen alakulnak a tervek szerint: A személyi juttatás, K1 rovaton az
előirányzat 30.672.000,-Ft. Itt 6 fő óvónő, 3 fő dajka és 1 fő gondozónő szerepel. A
K2, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót az előzőekben
felsorolt munkavállalókon belüli alapbér szerint számoltuk, ennek előirányzata
8.527.000,-Ft. A dologi kiadások, K3 rovat eredeti előirányzata 4.661.000,-Ft. A
rovaton belül elszámolhatók szakmai és üzemelési anyagok beszerzése, informatikai
szolgáltatás, telefon, internet költség, közüzemi díjak, karbantartási és szakmai
tevékenységet segítő szolgáltatások, kiküldetések, működési célú áfa, kamat
kiadások, bank költségek. A beruházások, K6 rovaton az előirányzat 290.000,-Ft. Itt
terveztünk informatikai eszközöket 198.000,-Ft értékben, egyéb tárgyi eszközöket
92.000,-Ft összegben. Az óvoda bevételi és kiadási főösszegei tehát úgy alakultak,
hogy a költségvetési kiadás 44.150.000,-Ft, a költségvetési bevétel 1.000,-Ft, a
finanszírozási bevétel pedig 44.149.000,-Ft.
Végül a Nemesnádudvari Közös Önkormányzati Hivatalról kell még beszélnünk. Itt a
B8 rovat - finanszírozási bevételek - előirányzata 47.447.861,-Ft. Ez az állami
támogatás, ami az önkormányzatunkhoz érkezik, innen finanszírozásként átadjuk,
illetve szerepel benne az előző évi pénzmaradvány, 415.904,-Ft. Működési célú
támogatásként a Felső-Bácskai Óvodafejlesztési Önkormányzati Társulástól kapott
480.000,-Ft-ot terveztük. A működési bevételek, B4 rovat előirányzata 1.000,-Ft. Ez
kamatbevétel a banktól. Kiadások tekintetében a személyi juttatás, K1 rovaton az
előirányzat 36.138.887,-Ft. Itt 11 fő köztisztviselő szerepel. A K2, munkaadókat
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 9.936.233,-Ft. A dologi
kiadások, K3 rovat eredeti előirányzata 1.861.741,-Ft. A rovaton belül elszámolhatók
szakmai és üzemelési anyagok, informatikai szolgáltatás, telefon, internet költség,
közüzemi díjak, karbantartási és szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások,
továbbképzések, kiküldetések, működési célú áfa, kamat kiadások, bank költségek.
A Közös Hivatal költségvetési kiadása 47.928.861,-Ft; költségvetési bevétele
481.000,-Ft, a finanszírozási bevétele pedig 47.477.861,-Ft.
Dr. Kovács István, elnök: Köszönöm a precízen előkészített előterjesztést és a
részletes tájékoztatást. A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a rendelettervezetet, megkérem elnök asszonyt, ismertesse a bizottság álláspontját.
Knollné Bakonyi Andrea, képviselő: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság javasolja az
előterjesztésben és annak mellékleteiben foglaltak elfogadását, illetve az alapján a
rendelet megalkotását. A hivatal dolgozói nagyon szépen összeállították az anyagot;
rendben találtuk mind a bevételi, mind a kiadási oldalt.
Dr. Kovács István, elnök: Amennyiben nincs kérdés, kiegészítés; kérem, hogy
szavazzunk. Aki egyetért a 2016. évi költségvetés – előterjesztés szerinti –
elfogadásával, valamint az erről szóló rendelet megalkotásával, kérem, jelezze
kézfeltartással.
A képviselő-testület egyhangúlag ( 6 igen szavazattal) megalkotja az Önkormányzat
2016. évi költségvetéséről szóló rendeletet
Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2016.(II.24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
/ a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
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3.) Napirendi pont
A közterületi térfigyelő rendszerről szóló rendelet-tervezet
Dr. Kovács István, elnök: Átadom a szót jegyző asszonynak; ő készített a rendelettervezetet.
Kucsoráné dr. Drégelyi Zita, jegyző.: Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezik a személyes
adatok kezeléséről, így a térfigyelő kamerarendszerek tekintetében is ez az irányadó.
A hatályos szabályozás szerint térfigyelő kamerarendszert a rendőrség vagy
közterület felügyelet üzemeltethet. Nemesnádudvaron közterület felügyelet nem
működik, de a közterülettel kapcsolatos hatósági jellegű feladatokat a polgárőrség
ellát. Erre ad szabályozást a polgárőrségről és polgárőr tevékenység szabályairól
szóló 2011. évi CLXV. törvény 3.§ (2) bekezdés d) pontja, mely felhatalmazza a
polgárőr egyesületet arra, hogy önkéntesen közreműködhessen a közterületen
közbiztonsági, bűnmegelőzési, valamint bűnüldözési célból elhelyezett képfelvevő
által rögzített felvételek megfigyelésében. A hatályos szabályozás szerint a térfigyelő
kamerarendszer működésének szabályait önkormányzati rendeletben kell
szabályozni. A rendeletben részletezni kell, hogy a rendszer milyen célból jön létre,
hogyan működik, milyen adatfajták kezelésére, az adatokat meddig lehet tárolni. A
2011. évi CXII. törvény értelmében mind a rendőrséget, mind az önkormányzatot,
mint adatkezelőt bejelentési kötelezettség is terheli, melynek értelmében a
személyes adatokat kezelő adatkezelő köteles a tevékenysége megkezdés előtt a
hatóságnak
nyilvántartásba
vétel
céljából
bejelenteni
a
törvényben
meghatározottakat. Ez a bejelentés megtörtént, ennek eredményeként
Nemesnádudvar Község Önkormányzatát, mint adatkezelőt a Nemzeti Adatvédelmi
és Információs Hatóság 2015 11.19-én kelt határozatával nyilvántartásba vette. A
képfelvevő elhelyezéséről és a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a
képviselő-testület dönt. A kamerák elhelyezkedését a rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza. A tervek között szerepel további 5 db. kamera elhelyezése, 2 darab a
focipályán, 2 darab a Mária völgye pincesoron, 1 darab. Hunyadi és Bajai utcák
sarkán. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján a
jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű
– előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet
esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Ennek
megfelelően az elvégzett előzetes hatásvizsgálat megállapításai az előterjesztésen
részletesen olvashatók. Ezek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testülettől a
közterületi térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati rendelet-tervezet elfogadását.
Dr. Kovács István, elnök: Köszönjük a precízen előkészített előterjesztést. Úgy
gondolom, hogy átbeszéltük a témát már számtalanszor, így – amennyiben nincs
kérdés -, azt javaslom, hogy szavazzunk. Aki egyetért a közterületi térfigyelő
rendszerről szóló rendelet megalkotásával, kérem, jelezze kézfeltartással.
A képviselő-testület egyhangúlag ( 6 igen szavazattal) megalkotja a közterületi
térfigyelő rendszerről szóló rendeletet
Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelete
a közterületi térfigyelő rendszerről
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/ a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

4.) Napirendi pont
A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Közszolgáltatási Szerződést Kiegészítő Üzemeltetési Szerződésének valamint a
2014. június 26. napján megkötött hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási
Szerződés I. számú módosításának jóváhagyása
Dr. Kovács István, elnök: Ismét jegyző asszonynak adnám át a szót.
Kucsoráné dr. Drégelyi Zita, jegyző: Köszönöm. Megpróbálom röviden összefoglalni
a lényeget, mivel az előterjesztés maga elég terjedelmes és kissé bonyolult. Döntést
tulajdonképpen két dologban kell majd hoznia a testületnek, az egyik egy fennálló
közszolgáltatási szerződésnek a kiegészítése; a másik pedig egy közszolgáltatási
szerződés egyes számú módosítása. Arról van szó, hogy 2024-ig fennáll egy
közszolgáltatási szerződés, ahol az egyik fél ugye maga a társulás, mint megrendelő;
a másik pedig a vaskúti konzorcium, ahova több szervezet is beletartozik. Ők lesznek
a szolgáltatók. Volt egy KEOP pályázat, melyben egy szilárd hulladék mechanikaibiológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítását kellett megvalósítani. Emiatt
szükség volt közbeszerzési eljárásra, melynek eredményéről szól tulajdonképpen a
szerződés kiegészítése, ahol ugye a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Közszolgáltató Kft. és a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft.
szerepelnek. A szerződés tárgya a beszerzett gépjárművek szolgáltató általi
üzemeltetése, melyet a társulás kiad a konzorciumnak. Az egyik határozatban tehát
ennek a szerződésnek az elfogadásáról kellene határozni. Az előterjesztés második
részében ennek a 2024-ig fennálló szerződésnek a módosításáról van szó. Itt
tulajdonképpen arról van szó, hogy a hulladékgazdálkodási törvény meghatározta a
szolgáltatási díjakat és a törvény felhatalmazása alapján lett volna egy díjmódosítás,
melyre egy kormányrendelet születik. Ez a kormányrendelet nem született meg, ezért
kell a díjak vonatkozásában most megállapodni a feleknek azért, hogy a társulás ne
kerüljön olyan helyzetbe, amely ellehetetleníti.
Dr. Kovács István, elnök: Köszönöm jegyző asszonynak az összefoglalót. Ha nincs
kérdés, kérem, szavazzunk a két kérdésen. Aki egyetért a Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Közszolgáltatási Szerződést
Kiegészítő Üzemeltetési Szerződésének – előterjesztés szerinti - jóváhagyásával,
kérem, jelezze kézfeltartással.
A Képviselő-testület egyhangúlag ( 6 szavazattal ) meghozta az alábbi határozatot:
16/2016. (II.23) Kth.
A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Közszolgáltatási
Szerződést
Kiegészítő
Üzemeltetési
Szerződésének
jóváhagyása
HATÁROZAT
Nemesnádudvar Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Homokhátsági
Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség Vaskúti
hulladéklerakó körzetéhez (ideértve Kalocsát és körzetét is) tartozó tagjaként úgy
dönt, hogy a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
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Társulás, mint Ajánlatkérő által „A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás által elnyert KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0004 számú
„Települési Szilárd Hulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer
kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben”
projekt
eszközeinek,
létesítményeinek
közszolgáltató
általi
elnevezésű
igénybevételének bérleti jogviszony keretében történő biztosítása mellett, az ezen
létesítményekkel, eszközökkel ellátandó települési szilárdhulladék-kezelési
közszolgáltatási feladatok ellátása - Vaskúti hulladéklerakó körzete (ideértve
Kalocsát és körzetét is)” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény
előírásainak megfelelően lefolytatott a Kbt. 94 § (3) bekezdés b) pontja szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként a
HOMOKHÁTSÁGI KONZORCIUM VASKÚT 2014.-t [(FBH-NP Nonprofit
Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – konzorciumvezető, közös
ajánlattevő (székhely: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.); Kalocsai Parkgondozó és
Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság- konzorciumi tag, közös
ajánlattevő (székhely 6300 Kalocsa, Érsekkert utca 4-1.)] képező gazdasági
szereplőkkel a jelen határozat 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően a
Közszolgáltatási Szerződést Kiegészítő Üzemeltetési Szerződés megkötését
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Dr. Kovács István, elnök: Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy hozzunk döntést
a módosítást illetően is. Aki tehát egyetért a Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. június 26. napján megkötött
hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés I. számú módosításának
jóváhagyásával, kérem, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag ( 6 szavazattal ) meghozta az alábbi határozatot:
17/2016. (II.23) Kth.
A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2014. június 26. napján megkötött hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási
Szerződés I. számú módosításának jóváhagyása
HATÁROZAT
Nemesnádudvar Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Homokhátsági
Regionális
Szilárdhulladék
Kezelési
Konzorcium
Tulajdonközösségben részes egyes önkormányzatok által 2014. június 26. napján a
Vaskúti hulladéklerakó körzetéhez (ideértve Kalocsát és körzetét is) tartozó
önkormányzatok számára ellátandó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok
teljesítésére megkötött hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés I. számú
módosítását az előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően
elfogadja és megköti, továbbá felhatalmazza annak Nemesnádudvar Község
Önkormányzat nevében történő aláírására Dr. Kovács István polgármestert
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5.) Napirendi pont
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A Művelődési Ház 2015.
Munkatervének elfogadása

évi

beszámolójának,

valamint

a

2016.

évi

Dr. Kovács István, elnök: A testületi anyagban mindenki megkapta művelődési ház
2015. évéről szóló beszámolót. Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban?
Amennyiben senkinek nincs kérdése, a következő határozati javaslattal élnék:
Nemesnádudvar Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntsön úgy, hogy
Nemesnádudvar Község Önkormányzat Művelődési Házának 2015. évről szóló
beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. Aki ezzel egyetért,
kérem, jelezze kézfeltartással.
A Képviselő-testület egyhangúlag ( 6 szavazattal ) meghozta az alábbi határozatot:
18/2016. (II.23.) Kth.
Nemesnádudvar Község
beszámolója

Önkormányzat

Művelődési

Házának

2015.

évi

HATÁROZAT
Nemesnádudvar Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
Nemesnádudvar Község Önkormányzat Művelődési Házának 2015. évről szóló
beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Dr. Kovács István, elnök: A másik, amit el kellene fogadni a testületnek, az a
Művelődési Ház 2015. évi munkaterve. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés,
kiegészítés?
Knollné Bakonyi Andrea, képviselő: A felújítási-beruházási költségek benne vannak a
költségvetésben?
Hermanutz Dániel, pü. főea.: Nagyrészt igen.
Knollné Bakonyi Andrea, képviselő: Rendben. Úgy gondolom, hogy a hátsó kapu
rendbe tétele mindenképpen indokolt, illetve metlaki-cserét olvastam még a
munkatervben.
Hermanutz Dániel, pü. főea.: Ezek a munkák összegszerűen beleférnek a
költségvetésbe.
Dr. Kovács István, elnök: Amennyiben nincs más kérdés, hozzászólás, szavazzunk.
Aki egyetért a Művelődési Ház 2016. évi munkatervének elfogadásával, kérem,
jelezze kézfeltartással.
A Képviselő-testület egyhangúlag ( 6 szavazattal ) meghozta az alábbi határozatot:
19/2016. (II.23.) Kth.
Nemesnádudvar Község
munkaterve

Önkormányzat

Művelődési

HATÁROZAT

Házának

2016.

évi
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Nemesnádudvar Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
Nemesnádudvar Község Önkormányzat Művelődési Házának 2016. évi munkatervét
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

6.) Napirendi pont
Civil szervezetek számára nyújtott önkormányzati támogatásra beérkezett
pályázatok
Dr. Kovács István, elnök: A napirendi pontot a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
tárgyalta, átadom a szót a bizottság elnökének.
Knollné Bakonyi Andrea, képviselő: A civil szervezetek számára nyújtott
önkormányzati támogatásra négy pályázat érkezett be. Ezek közül hárommal
kapcsolatban született konkrét döntés; egy esetben pedig úgy döntöttünk, hogy
hiánypótlásra szólítjuk fel a pályázót. Azt javaslom, hogy vegyük sorba a
pályázatokat, így a testület egyesével tud döntést hozni azokkal kapcsolatban. Az
első pályázat a Nemesnádudvari Női Kézilabda és Szabadidő Egyesületé. Ők
520.000,-Ft összegű támogatást kérnek, melyet játékvezetői díjak kifizetésére,
utazási költségekre, nevezési díjakra, valamint továbbképzésre és ügyvédi díjra
szeretnének felhasználni. A bizottság úgy döntött, hogy a kért összeg megadását
javasolja a testületnek.
Dr. Kovács István, elnök: Köszönöm. Aki tehát egyetért azzal, hogy a testület a
Nemesnádudvari Női Kézilabda és Szabadidő Egyesület, civil szervezetek számára
nyújtott önkormányzati támogatásra beérkezett pályázatát elfogadja, és részükre
520.000,-Ft támogatást ítéljen meg, kérem, jelezze kézfeltartással.
A Képviselő-testület egyhangúlag ( 6 szavazattal ) meghozta az alábbi határozatot:
20/2016. (II.23.) Kth.
Nemesnádudvari Női Kézilabda és Szabadidő Egyesület, civil szervezetek
számára nyújtott önkormányzati támogatásra beérkezett pályázata
HATÁROZAT
1./ Nemesnádudvar Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Nemesnádudvari Női Kézilabda és Szabadidő Egyesület, civil szervezetek számára
nyújtott önkormányzati támogatásra beérkezett pályázatát elfogadja.
2./ A Képviselő-testület az egyesület részére 520.000,-Ft összegű támogatást nyújt a
2016. évi költségvetés terhére.
3./ Nemesnádudvar Község önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr.
Kovács István polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Knollné Bakonyi Andrea, képviselő: A következő pályázatot a Kossuth Sporthorgász
Egyesület nyújtotta be, akik 100.000,-Ft összegű haltelepítésre szeretnék az
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önkormányzati támogatást felhasználni. Az ő esetükben is úgy döntöttünk, hogy a
pályázatot elfogadásra javasoljuk a képviselő-testületnek.
Dr. Kovács István, elnök: Rendben. Amennyiben nincs kérdés, szavazzunk. Aki
egyetért azzal, hogy a testület a Kossuth Sporthorgász Egyesület, civil szervezetek
számára nyújtott önkormányzati támogatásra beérkezett pályázatát elfogadja, és
részükre 100.000,-Ft támogatást ítéljen meg, kérem, jelezze kézfeltartással.
A Képviselő-testület egyhangúlag ( 6 szavazattal ) meghozta az alábbi határozatot:
21/2016. (II.23.) Kth.
Kossuth Sporthorgász Egyesület, civil szervezetek
önkormányzati támogatásra beérkezett pályázata

számára

nyújtott

HATÁROZAT
1./ Nemesnádudvar Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Kossuth Sporthorgász Egyesület, civil szervezetek számára nyújtott önkormányzati
támogatásra beérkezett pályázatát elfogadja.
2./ A Képviselő-testület az egyesület részére 100.000,-Ft összegű támogatást nyújt a
2016. évi költségvetés terhére.
3./ Nemesnádudvar Község önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr.
kovács István polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Knollné Bakonyi Andrea, képviselő: A harmadik kérelem a Nemesnádudvari Német
Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesületé. Az egyesület a pályázatában
254.400,-Ft összegű támogatást igényelt. Ők a művészeti vezető díját, a zenész
útiköltségét és egyéb útiköltségeket finanszíroznának a kért támogatásból. Az
pályázatukat szintén elfogadásra javasolja a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság.
Dr. Kovács István, elnök: Aki egyetért azzal, hogy a Nemesnádudvari Német
Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület, civil szervezetek számára nyújtott
önkormányzati támogatásra beérkezett pályázatát elfogadjuk, és részükre 254.400,Ft támogatást ítéljünk meg, kérem, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag ( 6 szavazattal ) meghozta az alábbi határozatot:
22/2016. (II.23.) Kth.
Nemesnádudvari Német Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület,
civil szervezetek számára nyújtott önkormányzati támogatásra beérkezett
pályázata
HATÁROZAT
1./ Nemesnádudvar Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Nemesnádudvari Német Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület, civil
szervezetek számára nyújtott önkormányzati támogatásra beérkezett pályázatát
elfogadja.
2./ A Képviselő-testület az egyesület részére 254.400,-Ft összegű támogatást nyújt a
2016. évi költségvetés terhére.
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3./ Nemesnádudvar Község önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr.
Kovács István polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Knollné Bakonyi Andrea, képviselő: Az utolsó pályázatot a Nemesnádudvari KSE
nyújtotta be. Mivel a pályázati adatlapot az egyesület nem töltötte ki maradéktalanul,
így a pályázatuk nem bírálható el. Bizottságunk azt javasolja a testületnek, hogy
adjon lehetőséget hiánypótlása. Úgy gondoltuk, hogy erre 2016. március 4-ig legyen
lehetősége az egyesületnek.
Dr. Kovács István, elnök: Rendben. Amennyiben nincs kérdés, javaslat, szavazzunk.
Aki egyetért azzal, hogy a testület – a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság javaslatát
figyelembe véve – úgy határozzon, hogy a Nemesnádudvari KSE, civil szervezetek
számára nyújtott önkormányzati támogatásra beérkezett pályázatával kapcsolatban a
nevezett egyesületet hiánypótlásra szólítja fel, melynek határideje 2016. március 4;
kérem, jelezze kézfeltartással.
A Képviselő-testület egyhangúlag ( 6 szavazattal ) meghozta az alábbi határozatot:
23/2016. (II.23.) Kth.
Nemesnádudvari KSE, civil szervezetek számára nyújtott önkormányzati
támogatásra beérkezett pályázata
HATÁROZAT
1./ Nemesnádudvar Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a PénzügyiÜgyrendi Bizottság javaslatát figyelembe véve – úgy határozott, hogy a
Nemesnádudvari KSE, civil szervezetek számára nyújtott önkormányzati
támogatásra beérkezett pályázatával kapcsolatban a nevezett egyesületet
hiánypótlásra szólítja fel.
2./ A hiánypótlás beadásának határideje: 2016. március 4.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

7.) Napirendi pont
Tóthné Schumacher Viktória, Pénzügyi-Ügyrendi bizottsági tag lemondása
Dr. Kovács István, elnök: Mint arról már bizonyára mindenki értesült, Tóthné
Schumacher Viktória lemondott a Pénzügyi-Ügyrendi bizottsági tagságáról. Átadom a
szót ismét Knollné Bakonyi Andrea elnök asszonynak; megkérem, hogy ismertesse,
hogy a bizottság mit határozott ezzel kapcsolatban.
Knollné Bakonyi Andrea, képviselő: A bizottság úgy határozott, hogy Tóthné
Schumacher Viktória lemondását tudomásul veszi. A megüresedett pozíció
betöltésére személy neve is felmerül.
Dr. Kovács István, elnök: Kik jöhetnek szóba, mint lehetséges utód?
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Knollné Bakonyi Andrea, képviselő: Schauer János, Schauer József, Oberst Ferenc
és Virág József neve merült fel. Úgy gondoljuk, hogy közülük kellene választani;
valószínűleg az lenne a legcélszerűbb, ha a felsorolás sorrendjében megkérdeznénk
őket, hogy vállalják-e. Ezt a feladatot polgármester úrra bíznánk.
Dr. Kovács István, elnök: Természetesen, ennek semmi akadálya. Úgy gondolom,
hozzunk határozatot arról, hogy az említett személyeket megkérdezzük. Aki teát
egyetért azzal, hogy a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság javaslata alapján a bizottság
nem képviselő bizottsági tagját Schauer János, Schauer József, Oberst Ferenc és
Virág József közül válasszuk meg, kérem, jelezze kézfeltartással
A Képviselő-testület egyhangúlag ( 6 szavazattal ) meghozta az alábbi határozatot:
24/2016. (II.23.) Kth.
Tóthné Schumacher Viktória, Pénzügyi-Ügyrendi bizottsági tag lemondása
HATÁROZAT
1./ Nemesnádudvar Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
Tóthné Schumacher Viktória bizottsági tag lemondását tudomásul veszi.
2./ A Képviselő-testület a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság javaslata alapján a bizottság
nem képviselő bizottsági tagját a következő személyek közül választja meg:
Schauer János
Schauer József
Oberst Ferenc
Virág József
Határidő: soron következő testületi ülés
Felelős: polgármester

8.) Napirendi pont
Első lakáshoz jutó támogatási kérelem
Dr. Kovács István, elnök: Egy első lakáshoz jutók támogatási kérelem érkezett az
önkormányzathoz, melyet Knoll József és Knollné Bakonyi Andrea, Damjanich u. 37
szám alatti lakosok nyújtottak be. Kérelmező az említett ingatlant ½-1/2 arányban,
10.000.000,-Ft-ért vásárolták meg; háztartásukban két gyermeket nevelnek.
Knollné Bakonyi Andrea, képviselő: Mivel a kérelmet én és a férjem nyújtottuk be, így
bejelentem az üggyel kapcsolatban az érintettségemet. Kérem a testületet, hogy az
ügyben való szavazás alól mentsen fel.
Dr. Kovács István, elnök: Aki egyetért azzal, hogy a testület Knollné Bakonyi Andreát
az ügyben való érintettsége miatt a szavazás alól felmentse, kérem, jelezze
kézfeltartással.
A Képviselő-testület egyhangúlag ( 6 szavazattal ) meghozta az alábbi határozatot:
25/2016. (II.23.) Kth.
Knollné Bakonyi Andrea érintettsége
HATÁROZAT
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Nemesnádudvar Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Knollné
Bakonyi Andrea képviselőt az első lakáshoz jutó támogatási kérelemről való
szavazás alól - személyes érintettsége miatt - felmenti.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Dr. Kovács István, elnök: Mivel a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke érintett az
ügyben, a bizottsági ülésen ideiglenesen Melcher Józsefné képviselő vette át tőle az
elnökséget; így most őt kérem meg, hogy ismertesse, a bizottság miként határozott.
Melcher Józsefné, képviselő: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság úgy határozott, hogy
300.000,-Ft összegű támogatás megítélését javasolja a kérelmezők részére.
Dr. Kovács István, elnök: Amennyiben nincs javaslat, szavazzunk. Aki egyetért azzal,
hogy a testület Knoll József és Knollné Bakonyi Andrea, nemesnádudvari lakosoknak
- a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság javaslatát is figyelembe véve, első lakásuk
vásárlásához 300.000,-Ft összegű támogatást nyújtson, kérem, jelezze
kézfeltartással.
A Képviselő-testület egyhangúlag ( 5 szavazattal ) meghozta az alábbi határozatot:
26/2016. (II.23.) Kth.
Knoll József és Knollné Bakonyi Andrea első lakáshoz jutó támogatása
HATÁROZAT
1./ Nemesnádudvar Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
Knoll József és Knollné Bakonyi Andrea, 6345 Nemesnádudvar, Damjanich u. 37.
szám alatti lakosoknak - a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság javaslatát is figyelembe véve
– a lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló 8/1998 (VII.01.), valamint a rendelet
módosításáról szóló 17/2013 (XI.21.) és 7/2015. (V.06.) számú rendeletekben
foglaltaknak megfelelően, első lakásuk vásárlásához 300.000,-Ft /Háromszázezer
forint/ egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújt.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző

9.) Napirendi pont
Nébl Nelli és Erdelji Krisztián telekvásárlása
Dr. Kovács István, elnök: Nébl Nelli és Erdelji Krisztián kéréssel fordult
Nemesnádudvar Község Önkormányzatához, miszerint szeretné megvásárolni
lakóház építése céljából a Kőris utcában található közművesített 764/24 hrsz-ú 967
m2 nagyságú telket. A kérelmet a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta; átadom a
szót elnök asszonynak.
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Knollné Bakonyi Andrea, képviselő: A bizottság úgy határozott, hogy mivel a telekhez
víz, villany, gáz és szennyvíz hálózat is csatlakozik ezért a 16/2008. képviselőtestületi határozatban megállapított 375 Ft/m2 + ÁFA áron + 200.000 Ft szennyvíz
csatlakozási díj megfizetésével javasolja annak értékesítését.
Dr. Kovács István, elnök: Úgy gondolom, hogy beépítési kötelezettséget, valamint
elidegenítési és terhelési tilalmat rendeljünk azért el. Amennyiben nincs hozzászólás
a kérelemmel kapcsolatban, kérem, hogy szavazzunk. Aki egyetért azzal, hogy az
Önkormányzat tulajdonát képező 764/24 hrsz-ú 967 m2 nagyságú építési telek 375
Ft/m2 + ÁFA áron + 200.000 Ft szennyvíz csatlakozási díj megfizetésével történő
értékesítéséhez hozzájáruljunk, kérem, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag ( 6 szavazattal ) meghozta az alábbi határozatot:
27/2016. (II.23) Kth.
Nébl Nelli és Erdelji Krisztián telekvásárlása
HATÁROZAT
1./ Nemesnádudvar Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzat tulajdonát képező 764/24 hrsz-ú 967 m2 nagyságú építési telek 375
Ft/m2 + ÁFA áron + 200.000 Ft szennyvíz csatlakozási díj megfizetésével történő
értékesítéséhez hozzájárul.
2./ Nemesnádudvar Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vevők részére
beépítési kötelezettséget ír elő, melynek határideje 2020. február 23.
3./ A 2./ pont biztosítására az Önkormányzat elidegenítési és terhelési tilalmat rendel
el 2020. február 23-ig.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

10.) Napirendi pont
Vis major pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárásról
Dr. Kovács István, elnök: Megkérem jegyző asszonyt, hogy tájékoztasson bennünket
az előterjesztésben foglaltakról.
Kucsoráné dr. Drégelyi Zita, jegyző: Ahogy azt mindenki tudja, Nemesnádudvar
Község Önkormányzata a Kender pincesoron történt partfalomlás miatt benyújtott vis
maior pályázaton 56.160.000,-Ft-ot nyert. A kivitelezés teljes költsége 62.400.000,-Ft
bruttó összeg. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerint építési
beruházás esetében 15 millió forint a közbeszerzési értékhatár, tehát közbeszerzési
eljárást kell lefolytatnunk. Az elmúlt hónapban több közbeszerzési tanácsadó céggel
történt egyeztetés. A szekszárdi Deák Ügyvédi Iroda ajánlata nettó 400.000,-Ft +
80.000,-Ft hirdetményi díj volt. A budapesti székhelyű EUBÉ Közbeszerző Kft.
ajánlata nettó 380.000,-Ft + 80.000,-Ft hirdetményi díj. A kecskeméti Épinber Kft.-től
megkeresésünkre határidőig nem érkezett ajánlat. Végül pedig az abonyi M. T.
Hardy energetikai menedzsment ajánlata: nettó 600.000,-Ft + 80.000 közzétételi díj.
Az ajánlatok közül az EUBÉ Közbeszerző Kft. ajánlata a legkedvezőbb. A budapesti
címen kívül Dusnokon is van kihelyezett irodájuk, illetve munkatárs, ezért a
személyes elérhetőség biztosított. A cég valamennyi munkatársa egyetemi jogász
vagy közgazdász diplomával, és közbeszerzési szakértői végzettséggel rendelkezik.
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Több éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek és vállalják a teljes körű
közbeszerzési –jogi támogatást tartós megbízás keretében is. A megbízási
szerződés-tervezetük az előterjesztés 1. mellékletét képezi. A Kender pincesoron
történt partfalomlás miatt benyújtott vis maior pályázat befejezési határideje 2016.
július 31-e, ezért minél előbb meg kell határoznia az önkormányzatnak, hogy melyik
cégnek ad megbízást a közbeszerzési eljárás lebonyolítására.
Dr. Kovács István, elnök: Úgy gondolom, hogy mindenképpen előny – a jó ár mellett
természetesen -, ha olyan céget választunk, aki itt van a közelben és leinformálható.
A budapesti, de dusnoki irodáról mindkettő elmondható, hiszen nem titok, hogy a
céget Palotai éter dusnoki polgármester társam fia vezeti, aki rendelkezik megfelelő
ismeretekkel és tapasztalattal. Amennyiben nincs ellenvetés, én azt javasolnám,
hogy az EUBÉ Közbeszerző Kft-t bízzuk meg a közbeszerzési eljárás lefolytatásával.
Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze kézfeltartással.
A Képviselő-testület egyhangúlag ( 6 szavazattal ) meghozta az alábbi határozatot:
28/2016. (II.23.) Kth.
Megbízás vis maior
lebonyolítására

pályázatával

kapcsolatos

közbeszerzési

eljárás

HATÁROZAT
1./ Nemesnádudvar Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Nemesnádudvar Kender pincesoron történt partfalomlás helyreállítására vis maior
pályázaton nyert 56.160.000,-Ft összegű, (a teljes kivitelezési munka 62.400.000,- Ft
bruttó összegű) közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízza EUBÉ
Közbeszerző Kft-t (székhely: 1138 Budapest, Marina sétány 1. képviseli: Dr. Palotai
Péter ügyvezető).
2./ A megbízási díj nettó 380.000,-Ft + 80.000,-Ft hirdetményi/közzétételi díj,
melynek megfizetését az Önkormányzat a 2016. évi költségvetés terhére biztosítja.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kovács István polgármestert a megbízási
szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

11.) Napirendi pont
Egyebek
- alapítvány létrehozása
Dr. Halmágyi Szilárd, képviselő: A múl héten jegyző asszonnyal felkerestük Dr. Révfy
Zoltán ügyvéd urat, akinek több dologgal kapcsolatban kikértük a tanácsát. Egyrészt,
szó volt ugye már régebben arról, hogy miként lehetne létrehozni egy olyan
szervezetet, amelyik rendezvények lebonyolítására alkalmas lehet. Hamar kiderül,
hogy itt sajnos eléggé zárt a kör. Az a helyzet, hogy vagy csinál az ember egy
nonprofit kft-t az önkormányzaton belül, és akkor az úgymond a mi fennhatóságunk
alá tartozik; mindenféle hátrányával együtt, ami sajnos elég sok van. A másik
lehetőség, hogy létrejön egy egyesület, amiben az önkormányzat is egy tag úgy, mint
mindenki más egyesületben. Itt viszont, ha az önkormányzat nyújtaná az anyagi
alapokat, akkor a döntéshozatalban is neki kellene, a legnagyobb szerepe legyen. Az
biztos, hogy az egyesület alapító okiratát úgy kellene megfogalmazni, hogy a
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gazdálkodás is szerepeljen benne; viszont ebből jutalékot kivenni nem lehetne;
hanem az esetleges maradvány pénz a jövőben újra felhasználható lenne. Tehát
gyakorlatilag arra lenne feljogosítva az egyesület, hogy bármiféle rendezvényt
lebonyolítson; adjon-vegyen, vagy bármi ilyesmit csináljon; viszont ami marad pénz,
az nem vehető ki. Röviden tehát ennek ez lenne a módja. Révfy úr azt javasolta,
hogy amennyiben az egyesületben gondolkodunk, akkor minél hamarabb kezdjünk
neki a megalakításnak. A jövőben viszont egy borünnep, vagy egy vadgasztronómiai
fesztivál ennek az egyesületnek az égisze alatt futhatna. Ez viszonylag rövid idő alatt
és kevés pénzből beindítható. A másik dolog, amiről beszéltünk már, és amivel
kapcsoltban az ügyvéd úrhoz fordultunk, az a beteg gyerekeket segítő alapítvány
ötlete. Ez már kicsit bonyolultabb és nagyobb költségeket maga után vonzó dolog.
Kezdetnek minimum 500.000-600.000,-Ft tőkére lenne szükség ahhoz, hogy
elindulhasson az alapítvány. Révfy ügyvéd úr szerint az lenne a legjobb, ha nem az
önkormányzat szállna ebbe bele, hanem esetleg egy megfelelő tőkével rendelkező
vállalkozó. Arról kellene beszélnünk, hogy továbbra is szeretnénk-e, hogy egy ilyen
alapítvány létre jöjjön, illetve, hogy tudunk-e esetleg olyan vállalkozót találni, aki az
ügy mellé állna. Az biztos, hogy egy ilyen tevékenységi kört megcélzó alapítvány
nem indulhat tízezer forinttal; tehát a megfelelő tőke lényeges.
Dr. Kovács István, elnök: Az a kérdésem először, hogy a meglévő alapítványunk
tevékenységi körét nem-e lehetne esetleg ezzel bővíteni?
Kucsoráné dr. Drégelyi Zita, jegyző: Erre sajnos nincs lehetőség. Ügyvéd úr is
megnézte, da a meghatározott célok annyira zártak, hogy nem lehet bővíteni.
Dr. Halmágyi Szilárd, képviselő: Vagy egy teljesen új alapítványt kell létre hozni,
vagy erről a tervről most sajnos le kell mondani. Amennyiben az idei évben
létrehozásra kerül az alapítvány, úgy is legkorábban csak 2018-ban vehet igénybe
SZJA-t. Azon kívül jogköréből adódóan bármilyen adományt gyűjthet már a
megalapítástól.
Dr. Kovács István, polgármester: Bennem még az is felmerült, hogy a beteg
gyermekek megsegítésére nincs-e lehetőség a szociális bizottságon keresztül?
Kucsoráné dr. Drégelyi Zita, jegyző: Lehetőség biztos, hogy lenne rá, de
semmiképpen sem nagy összegekkel. A szociális bizottság állami pénzeket oszthat
szét, és ezt semmiképpen sem szabad azzal összekeverni azzal, hogy ha egy
esetleg tehetősebb ember segít egy rászorulón.
Dr. Halmágyi Szilárd, képviselő: Sok olyan vállalkozó és cég van, akinek lenne arra
elkülönítve pénze, hogy esetleg egy ilyen alapítványt támogasson. Már csak ezért
sem keverném én össze ezt az önkormányzati támogatással. A kérdés csak az, hogy
tudunk-e olyan vállalkozót találni, aki az ügy mellé állna és esetleg a kezdőtőkét
biztosítaná.
Dr. Kovács István, elnök: Én azt javaslom, hogy gondolkodjunk ezen egy kicsit.
Mindenképpen olyan embert kell keresnünk, aki az ügy mögé tud állni; megfelelő
kuratóriumi tagokat kell választani, akik aktívan tevékenykednek. Azt javaslom, hogy
erre egy későbbi testületi ülésen térjünk vissza.

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

