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NEMESNÁDUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016. március 22-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, Tarnai Vince,
Dr. Halmágyi Szilárd, Knollné Bakonyi Andrea, Jánosi István, Melcher Józsefné
képviselők (7 fő).
A meghívottak közül jelen van: Kucsoráné Dr. Drégelyi Zita, jegyző
Hermanutz Dániel pü. főea.
Vígné Fogl Mária, iskolaigazgató
Dr. Kovács Istvánné óvodavezető
Schauer József (5 fő).
Igazoltan távol maradt:, Heltainé Panyik Erzsébet NÖ elnök, Molnár Gábor kmb,
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 7 fő
jelen van.
Az ülést megnyitja.
Ezután javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület az alábbiak szerint
fogadott el:
Napirendi javaslat:
1./ Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság új tagjának megválasztása és eskütétele
2./ A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2014. (IV.09.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet
3./ Tájékoztató lejárt határidejű határozatokról
4./ Beszámoló a Felső-Bácskai Regionális Szilárd Hulladéklerakó Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsában valamint Tulajdonközösségében a 2015. évben
végzett tevékenységről
5./ Neibsheim-Nemesnádudvar 30 éves partnerkapcsolati találkozó időpontja
6/ Új közbeszerzési szabályzat elfogadása
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7./ A Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése (VP-6-7.4.1.1
16) pályázat beadása és döntés az önrészről
8./ Nemesnádudvari KSE, civil szervezetek számára nyújtott önkormányzati
támogatásra beérkezett pályázatának elbírálása
9./ Orvos-lakás bérleti szerződése
10./ Közterület-használati szerződések
11./ Egyebek
- Beszámoló a „Bordal” Szövetkezet helyzetéről
- Garázsvásárlás
- Védőnő kérelme az Egészségház takarítása ügyében
- „Szomszédolás” Hajóson
- „Ízőrzők” forgatás
- Egészségház
- „Nemes” előnevű települések találkozója
- Vadgasztronómiai fesztivál időpontja
- e-hulladék gyűjtés
- számítógép-asztalok az iskola számára

Ezután Dr. Kovács István javaslatot tesz Jánosi István és Melcher Józsefné
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
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság új tagjának megválasztása és eskütétele
Dr. Kovács István, elnök: Ahogy arról már az elmúlt ülésen beszéltünk,
Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Pénzügyi-Ügyrendi
Bizottságának egy tagja, Tóthné Schumacher Viktória 2016. január 18-án
bejelentette lemondását a bizottsági tagságról. A februári testületi ülésen beszéltünk
arról, hogy kik lehetnének azok a személyek, akik a megüresedett posztot
betölthetnék. Akkor megegyeztünk négy névben, akikkel én abban a sorrendben
beszéltem is; és Schauer József volt az első, aki elvállalta a megbízatást. Úgy
tudom, hogy a személyével kapcsolatban a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság is döntött
már; így megkérem Melcher Józsefnét, ismertesse a bizottság álláspontját.
Melcher Józsefné, képviselő: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság egyhangúlag úgy
határozott, hogy a bizottság nem képviselő tagjának Schauer József személyét
javasolja.
Dr. Kovács István, elnök: Köszönöm. Schauer József urat kérdezem még egyszer,
hogy elfogadja-e a megbízást?

4

Schauer József, meghívott: Köszönettel elfogadom.
Dr. Kovács István, elnök: Amennyiben nincs kérdés, vagy más hozzászólás, kérem,
hogy szavazzunk. Aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Pénzügyi-Ügyrendi
Bizottság nem képviselő tagjának Schauer Józsefet válassza meg, kézfeltartással
jelezze azt.
A Képviselő-testület egyhangúlag ( 7 szavazattal ) meghozta az alábbi határozatot:
29/2016. (III.22.) Kth.
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság új tagjának megválasztása
HATÁROZAT
Nemesnádudvar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság nem képviselő bizottsági tagjának Schauer Józsefet
választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Dr. Kovács István elnök: A bizottságok nem képviselő tagjai a képviselő-testület előtt
esküt tesznek. Felkérem tehát Schauer József bizottsági tagot az eskü letételére.
Kérem, hogy az eskü szövegét utánam mondani szíveskedjék.
„Én, ………………………………. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és
másokkal is megtartatom; bizottsági tagságomból eredő feladataimat
Nemesnádudvar fejlődésének előremozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(a megválasztott bizottsági tag meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

2.) Napirendi pont
A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2014.
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet

(IV.09.)

Dr. Kovács István, elnök: Átadom a szót Kucsoráné dr. Drégelyi Zita jegyző
asszonynak, kérem, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat.
Kucsoráné dr. Drégelyi Zita, jegyző.: A rendelet módosítására azért van szükség,
mert 2016. január 1-jével módosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. r. 7.§ (1a)-(1c) bekezdése. A
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jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a lakosság a vegyes hulladék szabványos
gyűjtőedénybe történő gyűjtéséhez a közszolgáltatónál - a Felső Bácskai
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft- választhasson két különböző
mértékű gyűjtőedény közül. A jogszabályváltozás lehetővé teszi a 60 literes
gyűjtőedény választását, de csak akkor, ha az igénylő a lakóingatlant egyedül és
életvitelszerűen használó természetes személy, és erről a települési önkormányzat
kiadott igazolást, hatósági bizonyítványt. További változás, hogy 2016. március 21-től
a településen bevezetésre kerül a két kukás gyűjtési rendszer. Ez azt jelenteni, hogy
az eddig megszokott 1 kukás rendszer és a hozzá kapcsolódó hulladék szigetek
megszűnnek és a jövőben egy hagyományos és egy sárga fedelű edényzet áll
rendelkezésre, ezután a hulladékot 2 felé kell gyűjteni. A biológiailag lebomló
hulladékot változatlanul az eddig használatos kukába kell bedobni, a sárga
edényzetbe az úgynevezett csomagolási hulladék; a műanyag, a fém, a papír, a
színes és a fehér üveg kerül. Az új sárga fedéllel ellátott kukát a háztartások
ingyenesen kapják. Az ürítéséről annyit kell tudni, hogy kéthetente minden páros
héten, a korábbi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés ürítési napjain kerül
elszállításra a sárga fedelű kukában. A rendelet-tervezetbe tulajdonképpen ezek a
változások kerültek átvezetésre. A környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási tárgyú
rendelet-tervezeteket előzetes véleményezésre el kell küldeni a Csongrád Megyei
Kormányhivatalnak. Ez megtörtént, a rendeletet a hatóság megvizsgálta, és nem tett
észrevételt. Így, amennyiben a Képviselő-testület is egyetért a rendelet-tervezettel,
akkor kérem, hogy fogadja el.
Dr. Kovács István, elnök: Köszönöm a precízen előkészített előterjesztést és a
részletes tájékoztatást. Amennyiben nincs kérdés, kiegészítés; kérem, hogy
szavazzunk. Aki egyetért a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
8/2014. önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadásával,
valamint az új rendelet megalkotásával, kérem, jelezze kézfeltartással.
A képviselő-testület egyhangúlag ( 7 igen szavazattal) megalkotja a helyi
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2014. (IV.09.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendeletet
Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2016. (III.23.) önkormányzati rendelete
a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2014. (IV.09.) önkormányzati
rendelet módosításáról
/ a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

3.) Napirendi pont
Tájékoztató lejárt határidejű határozatokról
Dr. Kovács István, elnök: Átadom a szót jegyző asszonynak; ő készített a
napirendhez tartozó előterjesztést.
Kucsoráné dr. Drégelyi Zita, jegyző.: A lejárt határidejű határozatokról szóló
tájékoztatót rendszeres időközönként el kell készíteni, és ezt a Képviselő-testületnek
határozattal kell jóvá hagynia, amennyiben egyetért annak tartalmával. Mint, ahogy
azt bizonyára mindenki látta, a mostani tájékoztató még visszanyúlik a tavalyi év
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végére. Egy kivétellel minden határozat teljesült; ami még folyamatban van, az a
háziorvosi praxis átadása; ez várhatóan április 1-én fog lezárulni, amikor az új
háziorvos megkezdi a munkát a településen.
Dr. Kovács István, elnök: Köszönjük a precízen elkészített előterjesztést. Úgy
gondolom, hogy mindenki átnézte a tájékoztatót, így – amennyiben nincs kérdés -,
azt javaslom, hogy szavazzunk. Aki egyetért a lejárt határidejű határozatokról szóló
tájékoztató elfogadásával, kérem, jelezze kézfeltartással.
A Képviselő-testület egyhangúlag ( 7 szavazattal ) meghozta az alábbi határozatot:
30/2016. (III.22.) Kth.
Lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató
HATÁROZAT
Nemesnádudvar Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
lejárt határidejű határozatokról szóló tájékozatót az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4.) Napirendi pont
Beszámoló a Felső-Bácskai Regionális Szilárd Hulladéklerakó Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsában valamint Tulajdonközösségében a 2015. évben
végzett tevékenységről
Dr. Kovács István, elnök: A Felső-Bácskai Regionális Szilárd Hulladéklerakó
Önkormányzati Társulás hatályos Társulási Megállapodásának II. fejezet 10. pontja
alapján „A társulási tanács tagjai legalább évente egyszer beszámolnak a képviselőtestületnek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről.” A Társulás
tagönkormányzatának
polgármestereként
ezúton
teljesítem
beszámolási
kötelezettségemet.
A
Felső-Bácskai
Regionális
Szilárd
Hulladéklerakó
Önkormányzati Társulás döntést hozó szerve a Társulási Tanács – valamint egy
alkalommal a Tulajdonközösség - a 2015. évben a következő döntéseket hozta. A
Társulási Tanács 2015. január 23. napján megtartott ülésén tárgyalta az önerő
biztosítását a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0032 azonosító számú, „A Felső-Bácskai
Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzéssel” című pályázattal
kapcsolatban úgy határozott, hogy a pályázathoz biztosítja az 5%-os, 12 950 000 Ft
összegű önrészt; illetve arról, hogy mindezt a Felső-Bácskai Regionális
Önkormányzatok Szilárd Hulladéklerakó Tulajdonközössége által nyújtott
kamatmentes támogatásból fedezi. A támogatási összeg visszafizetésének
határideje: 2018. december 31. A Társulási Tanács 2015. február 12. napján
megtartott ülésén tárgyalta a Társulás 2015. évi költségvetését, melyet el is fogadott.
Ezen kívül határozott arról, hogy adósságot keletkezető ügyleteiből fizetési
kötelezettségei a 2015. évi költségvetési évet követő három évben várhatóan nem
lesznek. A Társulási Tanács 2015. március 27. napján megtartott ülésén tárgyalta a
társulás a A Felső-Bácskai Regionális Szilárd Hulladéklerakó Önkormányzati
Társulás
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0032
számú
pályázatával
kapcsolatos
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projektmenedzsment feladatok ellátásáról valamint a Felső-Bácskai Regionális
Szilárd Hulladéklerakó Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0032 számú
pályázatával kapcsolatos közbeszerzési eljárások előkészítése és lebonyolítása
tárgyú előterjesztéseket. Ezekkel kapcsoltban úgy határozott, hogy a nyertes
ajánlattevő a budapesti ENVECON Kft összességében a legalacsonyabb összegű
ajánlatot nyújtotta be. A közbeszerzési eljárások előkészítése és lebonyolításával
pedig a Társulási tanács a budapesti Buda Ügyvédi Irodát bízta meg. A 2015.
március 27. napján megtartott Tulajdonközösségi ülésen a Felső-Bácskai
Hulladékgazdálkodási Kft. által fizetendő 2015. évi bérleti díjról született döntés. A
Társulási Tanács 2015. április 17. napján megtartott ülésén tárgyalta a FelsőBácskai Regionális Szilárd Hulladéklerakó Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítását, a Felső-Bácskai Regionális Szilárd Hulladéklerakó
Önkormányzati Társulás Bíráló Bizottsági tagjainak megválasztását, az eseti
beszerzési szabályzat elfogadását, a Felső-Bácskai Regionális Szilárd
Hulladéklerakó Önkormányzati Társulás 2015. évi közbeszerzési tervét, valamint az
NFM Önerő támogatási kérelem benyújtásáról szóló előterjesztést. A Társulási
Tanács 2015. április 24. napján megtartott ülésén tárgyalta Társulási Megállapodás
III. számú módosítását, valamint a Társulás 2014. évi gazdálkodásáról szóló
zárszámadását; melyeket a tanács el is fogadott. A beszámolóm és az
előterjesztésben foglaltak alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy a beszámolót a
határozati javaslat szerint szíveskedjen elfogadni. A beszámoló elfogadásához a
képviselő-testület egyszerű többséggel hozott határozata szükséges. Ha nincs
kérdés, kérem, szavazzunk. Aki egyetért A Felső-Bácskai Regionális Szilárd
Hulladéklerakó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában valamint
Tulajdonközösségében a 2015. évben végzett polgármesteri tevékenységről szóló
beszámoló elfogadásával, kérem, jelezze kézfeltartással.
A Képviselő-testület egyhangúlag ( 7 szavazattal ) meghozta az alábbi határozatot:
31/2016. (III.22.) Kth.
A Felső-Bácskai Regionális Szilárd Hulladéklerakó Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsában valamint Tulajdonközösségében a 2015. évben végzett
polgármesteri tevékenységről szóló beszámoló
HATÁROZAT
Nemesnádudvar Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Dr.
Kovács István polgármester által, a Felső-Bácskai Regionális Szilárd Hulladéklerakó
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában valamint Tulajdonközösségében,
2015. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
5.) Napirendi pont
Neibsheim-Nemesnádudvar 30 éves partnerkapcsolati találkozó időpontja
Dr. Kovács István, elnök: A 2017-ben megrendezésre kerülő 30 éves partekapcsolati
találkozó időpontjával kapcsolatban jelenleg az a fejlemény, hogy a németek
javaslatot tettek a rendezvény időpontját illetően. Három időpontot javasoltak; az első
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pünkösdkor lenne, a második a borünnepünk időpontja; a harmadik pedig június
második felében, 15-20.-ig. Úgy tudom, hogy nekik az utolsó időpont lenne a
legmegfelelőbb, ami egy teljesen semleges időpont; nem kapcsolódik sem a
pünkösdhöz, se a borünnephez.
Délity József Ádámné, képviselő: És, mivel májusban tőlünk is küldöttség utazik
Bretten-be, az ottani jubileumra; a pünkösdi időpont ahhoz is túl közel lenne.
Dr. Kovács István, elnök: El kellene döntenünk, hogy nekünk melyik lenne a
legmegfelelőbb időpont.
Délity József Ádámné, képviselő: A Német Önkormányzat a legutóbbi ülésén úgy
döntött, hogy elfogadja a neibsheim-i javaslatot, és 2017. június 15-20.-i időpontot
jelöli ki a jubileumi rendezvényre.
Dr. Kovács István, elnök: Úgy gondolom, hogy egy határozatot azért mi is hozzunk
arról, hogy ezzel egyetértünk. Kérem tehát, hogy aki egyetért azzal, hogy a
Nemesnádudvaron megrendezésre kerülő Neibsheim-Nemesnádudvar 30 éves
partnerkapcsolati találkozó időpontja 2017. június 15-20. legyen, jelezze
kézfeltartással.
A Képviselő-testület egyhangúlag ( 7 szavazattal ) meghozta az alábbi határozatot:
32/2016. (III.22.) Kth.
Neibsheim-Nemesnádudvar 30 éves partnerkapcsolati találkozó időpontja
HATÁROZAT
Nemesnádudvar Község önkormányzat Képviselő-testülete – a Nemesnádudvari
Német Önkormányzattal egyetértésben - úgy dönt, hogy a Nemesnádudvaron
megrendezésre kerülő Neibsheim-Nemesnádudvar 30 éves partnerkapcsolati
találkozó időpontja 2017. június 15-20. lesz.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

6.) Napirendi pont
Új közbeszerzési szabályzat elfogadása
Dr. Kovács István, elnök: ismét jegyző asszonynak adnám át a szót.
Kucsoráné dr. Drégelyi Zita, jegyző: Az új közbeszerzési szabályzat igazodik a
megújuló, közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényhez, így segítve az
önkormányzat
közbeszerzéssel kapcsolatos feladatait. A közbeszerzési
szabályzatunkat dr. Palotai Péter közbeszerzési szakember készítette. Az új
közbeszerzési szabályzatra az elkövetkezendő beruházások során szükség lesz,
ezért kérem, hogy a Képviselő testület fogadja el az új szabályzatot. Kérem, hogy a
közbeszerzési szabályzat mellett az önkormányzat 2016. évre vonatkozó
közbeszerzési tervét is fogadja el a képviselő-testület. A közbeszerzési terv szintén
az előterjesztés mellékletét képezi.
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Dr. Kovács István, elnök: jegyző asszony nagyon jól mondta, hogy az elkövetkező
időszak pályázatainál nem egyszer szükség lesz közbeszerzési eljárás
lebonyolítására, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy legyen egy hatályos
szabályzatunk. Amennyiben nincs hozzászólás, szavazzunk. Aki egyetért azzal,
hogy az előterjesztés mellékletét képező közbeszerzési szabályzatot a Képviselőtestület elfogadja, kérem, jelezze kézfeltartással.
A Képviselő-testület egyhangúlag ( 7 szavazattal ) meghozta az alábbi határozatot:
33/2016. (III.22.) Kth.
Új közbeszerzési szabályzat elfogadása
HATÁROZAT
Nemesnádudvar Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
előterjesztés mellékletét képező közbeszerzési szabályzatot és az önkormányzat
2016. évre vonatkozó közbeszerzési tervét elfogadja és 2016. március 23-tól azt
alkalmazza. Egyidejűleg a 2015. január 1-től hatályban lévő közbeszerzési
szabályzat hatályát veszti.
Határidő: 2016. március 23.
Felelős: polgármester, jegyző

7.) Napirendi pont
A Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése (VP-6-7.4.1.116) pályázat beadása és döntés az önrészről
Dr. Kovács István, elnök: Pályázatot benyújtani a településképet meghatározó épület
külső, és belső rekonstrukciójára lehet. A mi esetünkben a művelődési ház épülete
az, ami belefér ebbe a pályázatba. A külső és belső felújítás mellett energetikai
korszerűsítésre is kiterjedne a pályázat. tervezzük a kazánok cseréjét, illetve a
klubhelységben a konvektorok radiátorra cserélését is. Ezen kívül megvizsgáljuk a
tetőszerkezetet is, hogy lássuk, ott milyen munkálatokra lenne szükség. A pályázat
teljes költségvetése 46 millió forint lenne, ennek az önkormányzatra eső önrésze 6
millió forint. Mivel az idei évi költségvetésben terveztünk ugyan 6 millió forintot a
konyha épületének felújítására, de ez nem tud megvalósulni ebben a pályázati
formában, így kvázi a művelődési ház épületére adnánk be a helyett a pályázatot. A
napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság is; át is adnám a szót
nekik.
Melcher Józsefné, képviselő: A bizottság úgy döntött, hogy támogatja a pályázat
beadását; valamint arról is határozott, hogy a szükséges – 6 millió forint összegű –
önrészt az idei évi költségvetés terhére biztosítsa a testület.
Dr. Kovács István, elnök: Köszönöm. Aki tehát egyetért azzal, hogy az a VP-67.4.1.1-16 azonosítószámú „Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítés” című pályázati felhívásra pályázatot nyújtsunk be; illetve azzal, hogy a
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6 millió forint összegű önrészt a 2016. évi költségvetés terhére biztosítsa, kérem,
jelezze kézfeltartással.
A Képviselő-testület egyhangúlag ( 7 szavazattal ) meghozta az alábbi határozatot:
34/2016. (III.22.) Kth.
Pályázat benyújtása a VP-6-7.4.1.1-16 azonosítószámú „Településképet
meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című pályázati felhívásra
HATÁROZAT
1./ Nemesnádudvar Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az a VP-67.4.1.1-16 azonosítószámú „Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítés” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be.
2./ A pályázat adatai:
1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe:
•
6345 Nemesnádudvar, Petőfi S. u. 40.
2. A pályázat megvalósítási helyszíneinek helyrajzi számai:
•
Hrsz.: 264
3. A projekt megnevezését, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban.
„Településképet meghatározó épület külső rekonstrukciója és energetikai
korszerűsítése Nemesnádudvaron”
4. A pályázati konstrukció számát: VP-6-7.4.1.1-16
5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége a pályázattal megegyezően:
bruttó: 50.000.000 Ft.
6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési
költsége (elszámolható költsége) a pályázattal megegyezően: bruttó:
46.000.000 Ft.
7. Az önkormányzat saját erő összege 6.000.000,-Ft.
8. A támogatás igényelt összege a pályázattal megegyezően: bruttó 40.000.000
Ft.
9. Az önkormányzat kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy a támogatás
elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében
elkülöníti.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: polgármester
Jánosi István, képviselő: Arra akkor nem is lesz lehetőség, hogy a konyha épületét
felújítsuk?
Dr. Kovács István, elnök: Úgy tűnik, hogy pályázati úton a közeljövőben nem. Annyit
azért el szeretnék mondani a testületnek, hogy időközben én azért kértem árajánlatot
arra, hogy a konyha épületét valami módon legalább elfogadható állapotba hozzuk.
Kértem ajánlatot festésre, illetve a lábazat felújítására; valamint arra, hogy a
lábazaton kívülre hozzuk a csatornát, mert kiderült, hogy akkor nem tud a lábazat
mögé folyni a víz, ha a csatorna kiugrana a lábazat elé. Azt mondták, hogy ez
minden további nélkül – nagyjából 20.000,-Ft-ból kivitelezhető. A kőművesek úgy
mondták, hogy a lábazat és a külső javítanivalók 200.000,-Ft körüli összegből
kijönnének. A festés pedig mindenféle javítással együtt maximum 600.000,-Ft lenne.
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Magyarul maximum egy millió forintból fel tudnánk úgy újítani, hogy legalább
elfogadhatóan nézzen ki az épület.
Tarnai Vince, képviselő: Negyven éve így áll az az épület; a legfőbb ideje lenne,
hogy elkezdjük legalább a felújítását.
Dr. Kovács István, elnök: Így igaz, csak eddig mindig a pályázatot vártuk, de kiderült,
hogy pályázni csak úgy lenne esélyünk, ha az önkormányzat üzemeltetné a konyhát;
az pedig sajnos több millió forintos veszteséget jelentene évente. Úgy gondolom,
hogy akkor inkább szánjuk rá most ezt az egy milliót és hozassuk rendbe önerőből.
Dr. Halmágyi Szilárd, képviselő: Azt javaslom, hogy ha 1 millió forintba belefér, akkor
csináltassuk meg.
Dr. Kovács István, elnök: Kérem a képviselő-testületet, hogy hatalmazzon fel akkor
arra, hogy ezzel kapcsolatban megbízást adjak. Aki tehát egyetért azzal, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő iskolakonyha épületét felújítsuk, és ennek költségeit
1 millió forint összegig az idei évi költségvetés terhére vállaljuk, kérem, jelezze
kézfeltartással.
A Képviselő-testület egyhangúlag ( 7 szavazattal ) meghozta az alábbi határozatot:
35/2016. (III.22.) Kth.
Iskolakonyha épületének felújítása
HATÁROZAT
1./ Nemesnádudvar Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező, 6345 Nemesnádudvar, Kossuth u. 1. szám alatti
iskolakonyha épületét felújíttatja.
2./ A felújítás költségeit a Képviselő-testület 1.000.000,-Ft összegig a 2016. évi
költségvetés terhére vállalja.
3./ Nemesnádudvar Község önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr.
kovács István polgármestert az ezzel kapcsolatos lépések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

8.) Napirendi pont
Nemesnádudvari KSE, civil szervezetek számára nyújtott önkormányzati
támogatásra beérkezett pályázatának elbírálása
Dr. Kovács István, elnök: A Nemesnádudvari KSE civil szervezetek számára nyújtott
önkormányzati támogatásra beérkezett pályázatát az elmúlt ülésen hiánypótlásra
küldtük vissza. Az egyesület a hiánypótlást a megadott határidőn belül benyújtotta. A
pályázatot a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta; átadom a szót Melcher
Józsefnének.
Melcher Józsefné, képviselő: Az egyesület benyújtotta a hiánypótlásként kért
részletezőt. Leírták, hogy mekkora összegre van szükségük a működésükhöz, ez
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17.638.450,-Ft; ebből nekik megvan 15.763.450,-Ft; így kértek 1.875.000,-Ft
összegű támogatást az idei évre. A bizottság úgy határozott, hogy a kért összeg
megadását javasolja a testületnek.
Dr. Kovács István, elnök: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás; szavazzunk. Aki
egyetért azzal, hogy a testület a Nemesnádudvari KSE, civil szervezetek számára
nyújtott önkormányzati támogatásra beérkezett pályázatát elfogadja, és részükre
1.875.000,-Ft támogatást ítéljen meg, kérem, jelezze kézfeltartással.
A Képviselő-testület egyhangúlag ( 7 szavazattal ) meghozta az alábbi határozatot:
36/2016. (III.22.) Kth.
Nemesnádudvari KSE, civil szervezetek számára nyújtott önkormányzati
támogatásra beérkezett pályázata
HATÁROZAT
1./ Nemesnádudvar Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Nemesnádudvari KSE, civil szervezetek számára nyújtott önkormányzati
támogatásra beérkezett pályázatát elfogadja.
2./ A Képviselő-testület az egyesület részére 1.875.000,-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

9.) Napirendi pont
Helységbérleti szerződés
Dr. Kovács István, elnök: Átadom a szót jegyző asszonynak, mivel a szerződéstervezetet ő készítette elő.
Kucsoráné dr. Drégelyi Zita, jegyző: Arról van szó, hogy a háziorvosi praxis átadása
mellett az Ádám és Szigecsán Bt. az orvos-lakás bérletéről is lemondott. 2016. április
1-től a háziorvosi feladatokat a LEVAMEDIC Kft. képviseletében Dr. Pafféri Éva
doktornő látja majd el, aki szeretné a felszabaduló lakást is kibérelni. Ezért készült a
testületi anyag részét képező szerződés-tervezet, melyet a testületnek is jóvá kell
hagynia.
Dr. Kovács István, elnök: Tudomásom szerint a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság is
tárgyalta a szerződés-tervezetet, kérem, hogy ismertessék az álláspontjukat.
Melcher Józsefné, képviselő: A bérleti díj havi 25.000,-Ft-ban lett megállapítva, ami
nem jelent változást az eddigiekhez képest. A szerződés-tervezetet a bizottság jóvá
hagyta és a képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja.
Dr. Kovács István, elnök: Aki tehát egyetért azzal, hogy a testület a LEVAMEDIC kft.
képviseletében Dr. Pafféri Éva doktornővel helységbérleti-szerződést kössön a
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Nemesnádudvar, Petőfi u. 34. szám alatti lakásra vonatkozóan, kérem, jelezze
kézfeltartással.
A Képviselő-testület egyhangúlag ( 7 szavazattal ) meghozta az alábbi határozatot:
37/2016. (III.22) Kth.
LEVAMEDIC kft. helységbérleti szerződése
HATÁROZAT
1./ Nemesnádudvar Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
a LEVAMEDIC Kft.-vel (székhely: 6500 Baja, Sarló u. 8., telephely: 6500 Baja, Petőfi
S. u. 40., Cg 03-09-125524/4, képviseli: Dr. Pafféri Éva) a 6345 Nemesnádudvar,
Petőfi u. 34. szám alatti önkormányzati ingatlanra vonatkozóan határozatlan időre
helységbérleti szerződést köt.
2./ Nemesnádudvar Község Önkormányzat Képviselő-testülete a bérleti díjat havi
25.000,-Ft összegben állapítja meg.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kovács István polgármestert a
helységbérleti szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

10.) Napirendi pont
Közterület-használati szerződések
Dr. Kovács István, polgármester: A napirendi pontot részletesen tárgyalta a
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság, így ismét Melcher Józsefnének adnám át a szót.
Melcher Józsefné, képviselő: A bizottság két dologban is határozott a napirend
kapcsán. Az egyik dolog, hogy azt javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy az egyedi
közterület-használati szerződések megkötésekor egységes díjakat alkalmazzon,
mégpedig a használni kívánt terület méretétől függően, 100 m2-ig évi 30.000,-Ft,
100-200 m2 között pedig év 50.000,-Ft bérleti díjat állapítson meg. Úgy gondoljuk,
hogy ennél nagyobb területre pedig már nem szabad szerződést kötni, hanem akkor
a kérelmezőnek más megoldást kell találnia.
Dr. Kovács István, elnök: Köszönöm. Aki egyetért azzal, hogy az egyedi közterülethasználati szerződések megkötésekor a testület 0-100 m2 terület esetében 30.000,Ft/év, 101-200 m2 terület esetében 50.000,-Ft/éves díjat vegye figyelembe, az
kérem, hogy kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag ( 7 szavazattal ) meghozta az alábbi határozatot:
38/2016. (III.22.) Kth.
Egyedi közterületi szerződések megkötésekor fizetendő díjak
HATÁROZAT
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Nemesnádudvar Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
egyedi közterület-használati szerződések megkötésekor az alábbi díjakat veszi
figyelembe:
0-100 m2 terület esetében 30.000,-Ft/év,
101-200 m2 terület esetében 50.000,-Ft/év.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Melcher Józsefné, képviselő: A két, már elkészült, szerződés-tervezet már a fentiek
figyelembe vételével került kidolgozásra, így azok elfogadását javasolja a PénzügyiÜgyrendi Bizottság a testületnek.
Dr. Kovács István, elnök: Köszönöm. Én magam is úgy gondolom, hogy a mostani
két szerződés megfelel így. A többi, jövőbeli esetet pedig ugyanígy egyesével kell
megvizsgálni. Tudom, hogy kaptak mások is felszólítást, és azt is, hogy ezek között
vannak olyanok, akiknek fel sem ajánljuk a szerződéskötés lehetőségé, mert például
azt nem szeretnénk, ha a Széchenyi utcában továbbra is munkagépek állnának az út
szélén. De ez csak egy példa volt, sajnos máshol is van ezzel probléma, de
remélhetőleg ezekkel a szabályozásokkal célt érünk, és szebbé tehetjük a faluképet.
Amennyiben nincs más vélemény, hozzászólás; kérem, hogy szavazzunk. Aki
egyetért azzal, hogy Huber Zsolt, és Major László nemesnádudvari lakosokkal a
mellékelt
szerződés-tervezetek
szerint
megállapodást
kössünk,
jelezze
kézfeltartással.
A Képviselő-testület egyhangúlag ( 7 szavazattal ) meghozta az alábbi határozatot:
39/2016. (III.22.) Kth.
Egyedi közterület-használati szerződések
HATÁROZAT
1./ Nemesnádudvar Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Huber
Zsolt, 6345 Nemesnádudvar, Arany János u. 27. szám, és Major László, 6345
Nemesnádudvar, Bajai u. 29. szám alatti lakossal közterület-használati szerződést
köt, a szerződés-tervezetekben foglalt feltételekkel.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kovács István polgármestert a
szerződések aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

11.) Napirendi pont
Egyebek
- Beszámoló a „Bordal” Szövetkezet helyzetéről
Dr. Kovács István, elnök: A „Bordal” Szövetkezet 1991 óta működik. Ennek tagja
több magánszemély mellett az önkormányzat is, aki annak idején 340.000,-Ft
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tagdíjjal szállt be a szövetkezetbe. A magánszemélyek fejenként 50.000,-Ft-ot
fizettek akkor be. Jelenleg az önkormányzattal együtt 8 tag van még, mivel többen
kiléptek, vagy meghaltak az évek folyamán. Az Alapító Okirat szerint 5 évente
vezetőséget kellett volna választani, illetve évente legalább három közgyűlést tartani.
Ebből azonban semmi nem teljesült. Mióta én vagyok a polgármester, még egyetlen
egy gyűlésre sem hívtak meg, azaz nem is volt, mivel jegyzőkönyv sem készült róla.
Fél évvel ezelőtt kapott a szövetkezet egy felszólítást az ügyészségtől, hogy
jogtalanul működik, és, hogy tegye rendbe az Alapító okirattól kezdve minden
szabályzatát, különben 10 milliós nagyságrendű büntetésre számíthat. A szövetkezet
elnöke a kezdetektől fogva a mai napig Mezőfi János; ő az, aki soha nem hívott
össze egyetlen közgyűlést sem, illetve soha egy elnökválasztás nem volt a sok év
alatt. Most elkezdtek azon dolgozni, hogy az előírásoknak megfelelően átalakítsák az
egyesületet, készült is egy olyan irat, mely szerint most ismét ő lett az elnök, de a
közgyűlés részéről semmilyen szavazás nem történt. A másik oldala a dolognak,
hogy a tagok viszont úgy döntöttek, hogy készüljön egy végelszámolás; a függőben
lévő dolgok kerüljenek elrendezésre és ezután szűnjön meg az egész egyesület. Ez
a dolog így el is dőlt, viszont a végelszámolás kapcsán eljutottunk addig, hogy a
szövetkezet tulajdonában lévő gépek ugye amortizálódtak az évek folyamán, de még
mindig működőképesek. A gépet állítólag a „Bordal” Szövetkezetből senki nem
használta, egyedül az elnök, Mezőfi János. Jelenleg is az ő, jobban mondva a fia
pincéjében áll. Jelen pillanatban is palackoznak vele, és senki más nem fér hozzá. A
tagság viszont úgy döntött, hogy a végelszámolást úgy szeretné megoldani, hogy
ezeket a gépeket reális áron értékesíti és a befolyt pénzből fizeti az ügyvédi és
egyéb díjakat, illetve minden tagnak visszafizeti azt az összeget, amivel beszállt a
kezdetekkor. Ebbe Mezőfi János nem hajlandó beleegyezni, a gépet nem adja ki a
pincéből. Én felajánlottam, hogy az önkormányzat pincéjében el lehet helyezni a
gépet, és ha van rá érdeklődő, akkor ott meg lehet tekinteni. Ebbe nem egyezett
bele. Tudomásom szerint ezzel a géppel most is palackoznak, de erről senkinek
nincs a tagok közül tudomása, mint, ahogy arról sem, hogy mindezt pénzért teszik-e
például.
Kucsoráné dr. Drégelyi Zita, jegyző: Amennyiben neki ebből bevétele származik, de
azzal nem számol el a szövetkezet többi tagja felé, akkor ez már büntetőjogi
kérdéseket vet fel.
Délity József Ádámné, képviselő: Úgy gondolom, hogy az a legnagyobb baj, hogy itt
egy ember kisajátította az egész gépet, másnak nem enged hozzáférést; és ott van a
többi tag, aki erről semmit sem tudnak; viszont, ha kijön a tízmillió forintos büntetés,
akkor részarányosan kell majd a büntetést is fizetni.
Kucsoráné dr. Drégelyi Zita, jegyző: Fizetni minden tagnak maximum annyit kell,
amennyivel az elején hozzájárult az alapítási költségekhez. Arányosan, de maximum
addig az összegig terjedhet a felelőssége. A másik oldal pedig az, hogy ha a
szövetkezeti tagok úgy döntenek, hogy kérik a vagyont, és ezt megszavazzák; a
szövetkezet elnöke köteles annak eleget tenni. Amennyiben nem tesz eleget, akkor a
bírósági út sem kizárt. Ez mind csak attól függ, hogy meddig szeretne elmenni a
tagság.
Dr. Kovács István, elnök: A terv mindenképpen az lenne, hogy ezt a gépet
értékesítsük. Mezőfi János szerint 500.000,-Ft-ot ér ez a gép, és én úgy érzékeltem,
hogy ő ennyiért meg is venné saját tulajdonba. Ebből az összegből azonban korán
sem biztos, hogy mindent ki tudunk fizetni; illetve az éremnek van egy olyan oldala
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is, hogy utánanéztek annak, hogy mennyit érhet egy ilyen gép, és kiderült, hogy akár
1,2 millió forintot is lehetne kapni érte. Viszont így, hogy az elnök arra sem ad
lehetőséget, hogy egyáltalán valaki megnézze ezt a gépet, nem fogjuk tudni
értékesíteni.
Délity József Ádámné, képviselő: Ez nonszensz, hogy ahhoz, ami a szövetkezet
tulajdona, nem enged hozzáférést.
Dr. Kovács István, elnök: Sajnos a pincét nem törhetjük be, úgyhogy valóban csak a
büntetőjogi feljelentés marad, ha nem változnak a dolgok. A tagság – az elnök
kivételével – most úgy döntött, hogy keres egy ügyvédet, aki ezt az ügyet képviselni
tudja. Az ügy állásáról a jövőben is tájékozatni fogom a testületet.

- Garázsvásárlás
Dr. Kovács István, elnök: Ma megérkezett az önkormányzat által vásárolt új traktor.
Ez egy 50 lóerős teljesen új gép, mely közel 6 millió forintba került. Én szeretném, ha
ennek lenne egy olyan helye, ahol parkolhat, és nem állna télen-nyáron kint az
önkormányzat udvarán. Kaptunk egy olyan ajánlatot, hogy lent a régi TSZ területén
van eladó garázs. Ez jelenleg Czipfl István tulajdona, aki el szeretné adni. Ez egy
betonozott, fúrt kúttal és szerelőaknával ellátott épület; tulajdonképpen több garázs
egybenyitva. A tulajdonos buszt tárolt benne annak idején. 1,4 millió forintot kér érte
Czipfl úr, illetve az átírás költsége is minket terhelne. Úgy gondolom, hogy ennyi
pénzért nem lenne rossz vétel. Az egyetlen hátránya, hogy messzebb van az
önkormányzattól. A Képviselő-testületet kérdezem, hogy mi a vélemény?
Jaksütz Mátyásné, pü. főea.: Úgy gondolom, hogy nincs a legjobb helyen az az
épület. Ott lenn a régi TSZ területén éjszaka egy lélek sincs; félő, hogy esetleg
ellopják a traktort. A másik megfontolandó dolog pedig az, hogy fél millió forintból
már mobilgarázst lehet venni, és akkor azt ott állítjuk fel, ahol szeretnénk.
Tarnai Vince, képviselő: Én úgy gondolom, hogy nincs ez rossz helyen, és elég tágas
ahhoz, hogy a traktort tároljunk benne.
Dr. Kovács István, elnök: Arról nem beszélve, hogy akár riasztót is szereltethetünk
fel.
Dr. Halmágyi Szilárd, képviselő: Esetleg valahol közelebb az önkormányzathoz nem
tudunk garázst kialakítani a gépnek? Akár a lebontott presszó épülete helyén? Ott
még az is elképzelhető, hogy a buszok is elférnének.
Dr. Kovács István, elnök: Ez is egy lehetőség lehet. Cser János is felajánlott egy
helyet, a vadásztársaság épülete mögött; ott is tudnánk átmenetileg tárolni a traktort.
Ez az ajánlat Czipfl Istvántól most érkezett, azért vetettem fel.
Tarnai Vince, képviselő: Arra is gondolni kell, hogy a későbbiekben kiegészítőket,
alkatrészeket szeretnénk vásárolni a traktorhoz; akkor már valószínűleg nem férne el
egy mobilgarázsban.
Jánosi István, képviselő: A legfontosabb kérdés az, hogy van-e rá pénzünk?
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Dr. Kovács István, elnök: A költségvetésben nem terveztünk ilyen jellegű kiadást az
idei évre. Vagy át kell valahonnan csoportosítanunk, vagy pedig a tartalék terhére
tudjuk megvásárolni.
Schauer József, meghívott: A legcélszerűbb talán az lenne, ha elfogadná az
önkormányzat Cser János ajánlatát, és agy évig nála tárolná a traktort; Czipfl urat
pedig esetleg meg lehet kérdezni, hogy tud-e várni egy kicsit az értékesítéssel.
Dr. Halmágyi Szilárd, képviselő: Kérjük Czipfl István türelmét pár hónapig. Úgy
gondolom, hogy nyáron már nagyjából látni fogjuk, hogy az adóbevételek miként
alakulnak az idei évben, mivel azokat alul terveztük a költségvetésben. Ha jobban
alakulnak, mint vártuk, akkor esetleg belevághatunk a garázsvásárlásba.
Dr. Kovács István, elnök: Ezt járható útnak gondolom. maradjunk ebben, én pedig
beszélek Czipfl Istvánnal.

- Védőnő kérelme az Egészségház takarítása ügyében
Dr. Kovács István, elnök: A védőnő kérelemmel fordult az önkormányzathoz az
Egészségház rá eső részének takarításával kapcsolatban. Az orvosi rendelőt és az
ahhoz tartozó helységeket a doktornő asszisztense takarította eddig, és ez az új
orvosnál is változatlanul így marad, de a védőnői rész takarítására; ahol a terhes- és
gyermekgondozás folyik, kellene egy személyt találni, vagy kijelölni. Ez nem nagy
munka, úgy gondolom, napi egy órába bőven belefér. Bennem mindjárt felmerült
lehetőségként Boldog Gáborné neve. Jelenleg ugye ő takarítja a művelődési házat,
valamint az IKSZT épületét. Úgy gondolom, hogy am munkaidejébe beleférne még
ennek az épületrésznek a takarítása is. Valószínűleg nem is kell ott sem minden nap
takarítania, hanem esetleg hetente háromszor.
Délity József Ádámné, képviselő: Meg kell próbálni, és, akkor kiderül, hogy működike.
Dr. Kovács István, elnök: Ennek szellemében beszélek a védőnővel, illetve Boldog
Gábornéval.

- „Szomszédolás” Hajóson
Dr. Kovács István, elnök: Átadom a szót Knollné Bakonyi Andreának.
Knollné Bakonyi Andrea, képviselő: Április 8.-án, pénteken 18 órától kerül sor
településünk bemutatkozására a hajósi Barokk kastélyban. A rendezvényen
szerepelni fog a Vergissmeinnicht kórus; az iskola képviseletében egy kisebb
kamarakórus, szeretnénk felkérni egy-két iskolást arra, hogy a nádudvari
nyelvjárásban történeteket mondjanak. Ezen kívül bemutatnánk a településünkről
készült kisfilmeket is. Végül pedig fellépne a gyermek-, valamint a felnőtt tánccsoport
is; mindkettő élőzenei kísérettel. Ezt követi egy rövid vendéglátás; ahol a helyi
pékségünk édes és sós termékeit, valamint helyi termelők borait kínálnánk. A
rendezvényt népszerűsítő plakátok a héten készülnek el, ezeket közzé fogjuk
természetesen tenni. A program nagyjából két órás lesz, rendeltünk egy 50 fős buszt,
mely a szereplőket szállítja majd át Hajósra. A busz költsége lesz az, ami az
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önkormányzatot terheli, illetve a pékségnek ki kell majd fizetni a pogácsát és a rétest,
valamint a borászoknak a bort.
Dr. Kovács István, elnök: Erről már egyeztettem is a pénzügyes dolgozókkal; tehát
ez a része rendben lesz.
Melcher Józsefné, képviselő: A vendéglátás során kínálni kell a vendégeket?
Knollné Bakonyi Andrea, képviselő: Nem. Minden kint lesz asztalokon, maximum
annyi kellene, hogy a borászok pár szóban bemutassák a boraikat, de úgy tusom,
hogy ez a része meg van beszélve.

- „Ízőrzők” forgatás
Dr. Kovács István, elnök: Ebben a témában szintén Knollné Bakonyi Andrea van
otthon, így ismét neki adnám át a szót.
Knollné Bakonyi Andrea, képviselő: Június 7-8-án kerül sor az Ízőrzők című, Duna
Televízión futó műsor felvételére itt Nemesnádudvaron. Javaslatok alapján a
készítők kiválasztották azokat az ételeket és látnivalókat, melyeket be szeretnének
mutatni a műsorban. Be szeretnék mutatni a római katolikus templomot, a történelmi
pincesort, a bormúzeumot, a babamúzeumot. Ezen kívül fel szeretnék venni a
hagyományőrző tánccsoport rövid műsorát is; erre kedden este kerülne sor.
Mindenképpen szeretnék, ha egy pacskerkészítő is bemutatná a tudományát a
műsorban. Erre még keressük a megfelelő embert.
Dr. Kovács István, elnök: Kérnék mindenkit, hogy érdeklődjön kicsit a környezetében,
hogy ki vállalna esetleg ilyen jellegű bemutatót.
Knollné Bakonyi Andrea, képviselő: Az ételek közül pedig kiválasztották a bablevest
disznófüllel és körömmel, az édeskáposztát, a paprikást hurkával és kolbásszal, a
gőzgombócot sósan is és édesen is; valamint a krumplis fluttát és a bőrös
borjúpörköltet valamilyen körettel. Ez utóbbit természetesen bográcsban, pincében
megfőzve szeretnék felvenni. Az ételek elkészítésére szintén kellene még embereket
keresni, kérek mindenkit, hogy ezen is gondolkodjon. Ezen kívül olyan kérésük volt a
műsor készítőinek, hogy a felhasznált alapanyagoknak nem látszódhat a
csomagolása, márkája; és ugyanígy, ha például a szakácsok kötényt viselnek, az is
márkajelzés nélküli legyen, esetleg a település neve szerepelhetne rajta. El tudnám
képzelni esetleg egy egységes, kékfestő kötényt „Nemesnádudvar” felirattal.
Dr. Kovács István, elnök: Köszönjük a tájékoztatást.

- Egészségház
Dr. Kovács István, elnök: Az Egészségházról azért szerettem volna röviden beszélni;
mert, mint tudjátok, a felújításra beadunk egy pályázatot. Úgy tűnik, hogy ezen a
TOP-os pályázaton nyerni is fogunk, nagyjából 40 millió forintot. A gond most annyi,
hogy az épületben kilyukadt a kazán. Sajnos már mindenképpen cserélni kell. A
pályázatíróval arra jutottam, hogy ez a pályázat úgy kerül kiírásra, hogy megkezdett
projektet is támogat; magyarul, ha elindul a tervezés, költségbecslés folyamata
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valamint az energetikai hatósági tanúsítványok beszerzése; akkor már megkezdett
projektről van szó, és ezután nincs akadálya annak, hogy a hibás kazánt kicseréljük
és ennek költségét a pályázatba beépítsük. Annyit szerettem volna, ha erről a
testület is tud.

- „Nemes” előnevű települések találkozója
Dr. Kovács István, elnök: Megvan az idei évi „Nemes” előnevű települések
találkozójának időpontja, mely 2016. július 16.; a helyszín pedig Nemesgulács. Kérek
mindenkit, hogy gondolkodjon arról, hogy részt szeretne-e venni a találkozón. Még
nem kaptunk pontos értesítést arról, hogy mekkora létszámú küldöttséget várnak, de
úgy gondoltam, addig is felmérném az igényeket, hogy ki szeretne menni.

- Vadgasztronómiai fesztivál időpontja
Dr. Kovács István, elnök: Ezt a témát csak azért hoztam elő, hogy esetleg együtt
gondolkodjunk arról, hogy melyik lenne a legideálisabb időpont. Tavaly ugye május
utolsó hétvégéjén volt; most idén június első szombatján kerül megrendezésre.
Jövőre viszont a június elejei időpont pont pünkösdre esik, ami lehet, hogy nem túl
szerencsés. Elképzelhető, hogy ez majd 4-5 év alatt forrja ki magát egy végleges
időponttá.
Dr. Halmágyi Szilárd, képviselő: Úgy gondolom, hogy ennek a rendezvénynek fix
időpontot nehéz lesz megszabni. Az ovigála, illetve az iskolai évzáró időpontja sem
mindig fix, ugyanúgy a focisták utolsó meccse is; és a pünkösd meg eleve évről-évre
változó időpontban van. Így nehéz lenne egy fix hétvégét meghatározni.
Dr. Kovács István, elnök: Igazat kell, hogy adjak képviselő úrnak. Pár év alatt
meglátjuk majd, hogy alakul ez a rendezvény és az időpontok.

- e-hulladék gyűjtés
Vígné Fogl Mária, meghívott: Az idei évben ismét e-hulladék gyűjtést tartunk az
óvodával közösen. A Szétkürtölő újságban is meg fog jelenni; 2016. április 11.- én és
12.-én lehet leadni a hulladékokat a Bély udvarban, melyek szerdán kerülnek
elszállításra.

- számítógép-asztalok az iskola számára
Vígné Fogl Mária, meghívott: Az iskola most kapott 31 darab új számítógépet;
melyek beüzemelése jelenleg is folyik. Ezek elhelyezéséhez szükségünk lenne
padokra, számítógép asztalokra. A régi teleház épületében vannak tanulói padjaink;
és, mikor ezeket átnéztük, akkor láttam, hogy van ott 2-3 darab számítógép asztal,
mely valószínűleg még a teleházból maradt ott. Szeretném kérdezni, hogy ezeket
esetleg megkaphatja-e az iskola.
Dr. Kovács István, elnök: Mivel ezek már nincsenek használatban, úgy gondolom,
hogy ennek semmi akadálya.

