
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
 
Készült:  Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. március 14. 

napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános 
ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry Pál u. 37. szám alatt. 

 
 
Jelen vannak:  
  szavazati joggal:   Kravecz Lászlóné polgármester 
     Bernula István alpolgármester 
     Bernula Károlyné  
     Farkas László 
     Fekete Sándorné  
     Hugyik Károlyné  
     Hugyák István 
     Kocsis Sándor 
     Kovács Jolán 
     Lipót Pál Józsefné 
     Tóth Pálné képviselık 
 
   tanácskozási joggal:  Kriskó Jánosné mb. jegyzı  
      
 
 
 
Kravecz Lászlóné polgármester köszönti a Képviselı-testület tagjait, valamint a megjelent 
vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 12 fıs testület 11 tagja 
megjelent.  
 
Javaslatára az ülés napirendjét a Képviselı-testület az alábbiak szerint fogadta el:  
 
N a p i r e n d 
 
1.)Elıterjesztés a Nyáry Pál Általános Iskola alapító okiratának módosításáról  
 és javaslat az intézményvezetıi álláspályázatra 
 Elıadó: Kriskó Jánosné mb.jegyzı 
  
2.) Elıterjesztés a Napsugár Óvoda alapító okiratának módosításáról és  
 javaslat az intézményvezetıi álláspályázatra 
 Elıadó: Kriskó Jánosné mb.jegyzı 
 
3.) Elıterjesztés a köztisztviselıkkel szemben meghatározott  
 teljesítménykövetelmények alapját képezı célokról  
 Elıadó: Kriskó Jánosné mb.jegyzı   
 
4.) Elıterjesztés a szennyvízberuházás II. ütemének pályázati eljárásáról 
 Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 
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5.) Javaslat a köztisztasági rendelet módosítására, hulladékgyőjtı szigetek létesítésére 
 Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 
 
 
6.) Egyebek 
 a) Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak választása 
  Elıadó: Kriskó Jánosné mb. jegyzı 
 b) Közétkeztetés közbeszerzési eljárás bírálati lapok ismertetése 
  Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester  
 c) Közvilágítás bıvítés iránti kérelem 
  Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 
 d) Szociális gondozó ajánlata 
  Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 
 e) Munkavédelmi és tőzvédelmi feladatok ellátása 
  Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 
 f) Iskolaberuházás befejezésének határidı módosítása 
  Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 
 g) Egyéb tájékoztatások 
 
 
 
 
1.)Elıterjesztés a Nyáry Pál Általános Iskola alapító okiratának módosításáról  
 és javaslat az intézményvezetıi álláspályázatra 
 
 
Kriskó Jánosné mb. jegyzı ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos elıterjesztését. A testület 
az elıterjesztést írásban elıre megkapta. Az alapító okirat tervezete a jogszabályi 
követelmények alapján készült el.  
A pályázati feltételeket javaslatként fogalmazta meg. A testület a jogszabályi elıíráson túl 
mérlegelhet, változtathat a feltételeken.  
 
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Lipót Pál Józsefné képviselı kérdezi, hogy az alapító okirat csak azt a tevékenységet 
tartalmazza, melyet az intézmény ellát?  
Kérdésére válaszolva Kriskó Jánosné mb. jegyzı elmondja, hogy az okiratban csak azok a 
tevékenységek szerepelnek. Logopédia és gyógytestnevelés is szerepelhet az alapító okiratban, 
még akkor is, ha jelenleg nem alkalmaz az intézmény szakembert erre a feladatra, de ki kell 
alakítani a következı oktatási évben. Sajátos nevelési igényő gyermek azonban jelenleg is 
foglalkoztatva van.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester véleménye, hogy amennyiben az alapító okiratban szerepel 
fenti szaktevékenység, akkor lehetıség van a feladat elvégzésére.  
A 17. pontban szereplı ingatlan-bérbeadás vonatkozik a tornateremre, sportpályákra, illetve 
szükség esetén tantermekre is. Ezáltal az intézmény saját bevételeit növelheti.  
A pályáztatás során természetesen az intézményben dolgozó pedagógusok is esélyt kapnak a 
jelentkezésre.  
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Fekete Sándorné képviselı javasolja, hogy a vezetıi pályázatnál a tanító és a tanár 
végzettségő pedagógus is esélyt kapjon. Adott esetben a tanító rálátása egyes dolgokra nagyobb 
lehet, mint egy szaktanárnak. Javasolja továbbá a szakmai önéletrajzot kérni a pályázóktól. Az 
Oktatási Közlönyön kívül javasolja a pedagógusok szaklapjában, a Köznevelés c. lapban 
megjelentetni.  
Kriskó Jánosné mb. jegyzı véleménye, hogy a szakmai önéletrajz mindenképp a pályázat 
része, ezt külön nem szükséges feltételként szerepeltetni, de ha a testület úgy gondolja, jogi 
akadálya nincs.  
 
Bernula István alpolgármester javasolja, hogy az alapító okirat érvénybe lépése és a vezetı 
kinevezése 2006. augusztus 1. napjától történjen.   
 
Kravecz Lászlóné polgármester összefoglalva az elhangzottakat elmondja, hogy az alapító 
okirat esetében a hatályba lépés 2006. augusztus 1-tıl történik. A vezetıi álláspályázat kiírása 
10 éves szakmai gyakorlattal, 20 napos elbírálási határidıvel történik, tanító és tanár 
végzettséggel is pályázhat a jelentkezı, valamint a szakmai önéletrajz beadása feltétele a 
sikeres pályázatnak. Elınyként javasolja a vezetıi gyakorlatot szerepeltetni. A pályázatot 
kötelezı meghirdetni az Oktatási Közlönyben, de javasolt még feladni a Köznevelés c. lapban, 
valamint a körzeti kábeltelevízióban is.    
 
Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Kéri, hogy a Nyáry Pál Általános 
Iskola Alapító Okiratáról szavazással döntsön a testület.  
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs képviselı-
testület jelenlévı 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következı határozatot hozta:  
 

17/2006. (III.14.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
a Nyáry Pál Általános Iskola Alapító Okiratát – a melléklet 
szerint – elfogadja.  
 
Határidı: 2006. augusztus 1. és folyamatos 
Felelıs: Kriskó Jánosné mb. jegyzı  
 
 

 
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a Nyáry Pál Általános Iskola vezetıi 
álláspályázatával kapcsolatban egyéb javaslat, hozzászólás nem érkezett. Kéri, hogy a pályázat 
meghirdetésérıl – az elhangzott módosítások szerint, szavazással döntsön a testület.  
 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs képviselı-
testület jelenlévı 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következı határozatot hozta:  
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18/2006. (III.14.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
• a Nyáry Pál Általános Iskola vezetıi álláspályázatának 

elıterjesztését az elhangzott módosítássokkal (10 év 
szakmai tapasztalat, 20 nap elbírálási határidı, vezetıi 
gyakorlat elınyt jelent, szakmai önéletrajz csatolása) 
elfogadja,  

• a pályázatot az Oktatási Közlönyben, a Köznevelés c. 
lapban, valamint a helyi kábeltelevízióban meghirdeti,  

• a vezetı kinevezését 2006. augusztus 1. napjától öt év 
idıtartamra állapítja meg.   

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Kriskó Jánosné mb. jegyzı  
 
 
 

2.) Elıterjesztés a Napsugár Óvoda alapító okiratának módosításáról és  
 javaslat az intézményvezetıi álláspályázatra 
 
Kriskó Jánosné mb. jegyzı az elızı napirendi ponthoz hasonlóan, a kiadott elıterjesztésével 
kapcsolatban egyebet elmondani nem kíván, várja a hozzászólásokat, kérdéseket.  
 
H o z z á s z ó l á s :  
 
Lipót Pál Józsefné képviselı az alapító okirat 10. pontjával kapcsolatban kéri, hogy az 
intézmény neve is szerepeljen a körbélyegzın: „Napsugár” Óvodai Intézmény Nyáregyháza 
megjelöléssel.  A 12. pontban megjelölt saját bevétel nem tartozik az ellátott tevékenység 
forrásai közé, törlését javasolja. A 9-13. pont esetében kéri az új jogszabályi forma 
alkalmazását „vezetı óvónı” megnevezés helyett „óvoda-vezetı” a helyes kifejezés.  
Javasolja a pályázatban elınyként megjelölni a vezetıi gyakorlatot.  
Kérdésére válaszolva Kriskó Jánosné mb. jegyzı elmondja, hogy az okirat tervezetében már az 
új TEÁOR számok szerepelnek. Az intézmény alapítóját az okirat elejére felveszi.  
Az alapító okirat hatályba lépése, valamint az óvoda-vezetı kinevezése 2006. augusztus 1. 
napjától történik.  
 
Bernula István alpolgármester javasolja, hogy – amennyiben Lipót Pál Józsefné benyújtja 
óvoda-vezetıi pályázatát – az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság vezetıjének átmenetileg 
Kocsis Sándort jelölje ki a testület a beérkezett pályázatok véleményezésére, elbírálására 
vonatkozóan. 
 
Kriskó Jánosné mb. jegyzı elmondja, hogy a kizárás ügyben a pályázat elbírálásánál a 
Képviselı-testület dönt, de elegendı az eljárást akkor lefolytatni.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. 
Kéri, hogy a Napsugár Óvodai Intézmény Alapító Okiratáról szavazással döntsön a testület.  
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A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs képviselı-
testület jelenlévı 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következı határozatot hozta:  
 

19/2006. (III.14.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
a Napsugár Óvodai Intézmény Alapító Okiratát – a melléklet 
szerint – elfogadja.  
 
Határidı: 2006. augusztus 1. és folyamatos 
Felelıs: Kriskó Jánosné mb. jegyzı  
 
 

 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a Napsugár Óvodai Intézmény vezetıi 
álláspályázatával kapcsolatban egyéb javaslat, hozzászólás nem érkezett. Kéri, hogy a pályázat 
meghirdetésérıl – az elhangzott javaslat alapján, szavazással döntsön a testület.  
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs képviselı-
testület jelenlévı 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következı határozatot hozta:  
 

20/2006. (III.14.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
• a Napsugár Óvodai Intézmény óvoda-vezetı 

álláspályázatának elıterjesztését az elhangzott 
módosítással (vezetıi gyakorlat elınyt jelent) elfogadja,  

• a pályázatot az Oktatási Közlönyben, a Köznevelés c. 
lapban, valamint a helyi kábeltelevízióban meghirdeti,  

• a vezetı kinevezését 2006. augusztus 1. napjától öt év 
idıtartamra állapítja meg.   

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Kriskó Jánosné mb. jegyzı  
 

 
 
3.) Elıterjesztés a köztisztviselıkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények  
 alapját képezı célokról  
 
Kriskó Jánosné mb. jegyzı a napirendi ponttal kapcsolatban írásban kiadott elıterjesztéséhez 
egyéb kiegészítése nincs, várja a javaslatokat, kérdéseket.  
 
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban 
hozzászólás nem érkezett. Kéri, hogy a kiadott határozati javaslat elfogadásáról szavazással 
döntsön a testület.  
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A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs képviselı-
testület jelenlévı 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következı határozatot hozta:  

 
21/2006. (III.14.) sz. Kt. határozat 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
a köztisztviselık jogállásáról szóló többször módosított 1992. 
évi XIII. tv. 34. § (3) bekezdése alapján a 2006. évi 
teljesítménykövetelmények alapját képezı célok az alábbiak:  
• Önálló intézmények létrehozása az iskolai oktatás, az 

óvodai nevelés területén.  
• 2006. évi országgyőlési választások törvényes elıkészítése 

és bonyolítása.  
• 2006. évi Önkormányzati választások törvényes 

elıkészítése és bonyolítása. 
• A szennyvízberuházás pénzügyi bonyolítása. 
• A munkatervben meghatározott feladatok végrehajtása.  
• Önkormányzat szociális rendeletének módosítása.  
• Önkormányzat gyermekvédelmi rendeletének 

felülvizsgálata.  
• Elıkészíteni és végrehajtani a szennyvízberuházás 

befejezését követı hatósági és önkormányzati feladatokat.  
• Önkormányzat gazdálkodásának eredményessége különös 

tekintettel a helyi adók bevételének teljesítésére, 
növelésére.  

• Iskola építési beruházás pénzügyi bonyolítása.  
• KET eljárási szabályainak fokozott megismerése.  
 
Határidı: 2006. december 31.  
Felelıs:  Kravecz Lászlóné polgármester 
  Kriskó Jánosné mb. jegyzı  

  
 
 
4.) Elıterjesztés a szennyvízberuházás II. ütemének pályázati eljárásáról 
 
Kravecz Lászlóné polgármester az írásban elıre kiadott elıterjesztésével kapcsolatban egyebet 
elmondani nem kíván.  Annak érdekében, hogy ebben az évben elkezdıdhessen a beruházás és 
2007. évre a tervek szerint befejezıdjön, javasolja a pályázat benyújtását.  
 
Megállapítja, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem érkezett. Kéri, hogy a 
javaslat elfogadásáról szavazással döntsön a testület.  
 
 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs képviselı-
testület jelenlévı 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következı határozatot hozta:  
 



-7- 

 
22/2006. (III.14.) sz. Kt. határozat 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
szennyvízberuházás II. ütemére pályázatot nyújt be. A pályázat 
alapja a megvalósíthatósági tanulmány Közép-Duna-Völgyi 
Környezetvédelmi hatóság által elfogadott „B” változat.  
A beruházást céltámogatás igénybevételével kívánja a testület 
megvalósítani, a pályázat benyújtásának határideje 2006. április 1., 
a benyújtás helye: Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága. 
 
Dánszentmiklós és Nyáregyháza községek önkormányzatai között 
korábban kötött megállapodás szerint a beruházás tulajdoni 
aránya:  
    Nyáregyháza:   55 % 
    Dánszentmiklós:  45 %  
 
Az önkormányzatok vállalják a beruházási adatlapon szereplı 
998.400.000,- Ft. beruházási összköltségbıl a 149.760.000,- Ft. 
saját forrás biztosítását.  
Ebbıl a költségbıl a Nyáregyháza Község Önkormányzatára jutó 
55 % 82.368.000,- Ft., melynek megoszlása:  
    2006-ban:  41.184.000,- Ft. 
    2007-ben: 41.184.000,- Ft. 
A saját forrás fedezete: lakossági hozzájárulás.  
 
A csatorna-beruházás II. ütemének céltámogatással 
megvalósítandó beruházása az elfogadott Településrendezési 
Tervvel összhangban van.  
 
Határidı: 2006. április 1. 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 

 
 
 
5.) Javaslat a köztisztasági rendelet módosítására, hulladékgyőjtı szigetek létesítésére 
 
Kriskó Jánosné mb. jegyzı ismerteti az írásban elıre kiadott rendelet-tervezetet a helyi 
környezet védelmérıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl a település tisztaságáról szóló 
11/2005. (VII.12.) sz. rendelet módosításáról. Egyebet elmondani nem kíván, várja a 
hozzászólásokat.  
 
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselıket, hogy a talajterhelési és szennyvíz 
kezelési problémákkal kapcsolatban komplett rendelet-módosításra lesz szükség. Jelenleg csak 
a szelektív hulladékgyőjtés bevezetése miatt javasolja a rendelet módosítását. 
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A hulladékgyőjtı szigeteket a Postához és a felsı-nyáregyházi orvosi rendelınél helyeznék el. 
További hulladékgyőjtı szigetek létrehozásáról - a szállító árajánlata alapján - a késıbbiekben 
dönthet a testület.  
Bernula István alpolgármester kérdésére válaszolva Kravecz Lászlóné polgármester 
elmondja, hogy a bontási, építési hulladékot jelenleg az albertirsai szemétbánya befogadja, de a 
ceglédi központi hulladékgyőjtı beindulásával csak a kijelölt hulladékgyőjtı udvarokba lehet 
beszállítani.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
Javasolja a tervezet elfogadását. Kéri, hogy a javaslatról szavazással döntsön a testület.  
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs képviselı-
testület jelenlévı 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következı rendeletet alkotta:  
 

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
 

3/2006. (IV. 1.) sz. rendelete 
 

a helyi környezet védelmérıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl 
a település tisztaságáról szóló  11/2005. /I.1/ számú rendelettel 

módosított 7/2000 /VII.12/ sz. rendelet módosításáról 
 
 
1.§ A rendelet 17. §-a az alábbi 17/A §-al egészül ki: 
 

17/A § 
 

Szelektív hulladékgyőjtés 
 
/1/ Nyáregyháza község Önkormányzata a település szilárd hulladék kezelésére  a szervezett 
közszolgáltatáson  belül elrendeli a hulladékok szelektív módon  történı kezelését az alábbi 
feltételekkel. 
 
/2/ Nyáregyháza község közigazgatási területén képzıdı – lakosság és közületi – települési 
szílárd hulladék szelektív begyőjtése és a jogszabályi, illetıleg a hatósági elıírások szerinti 
kezelése, hasznosítása /újra feldolgozására való átadása /, valamint ártalommentes elhelyezése 
a Közszolgáltató feladata. 
 
/3/ A közszolgáltató a begyőjtési és hasznosítási tevékenységet önállóan, saját üzleti 
kockázatára végzi oly módon, hogy a célok elérése érdekében önálló vállalkozókat, teljesítési 
segédeket és együttmőködı partnereket vehet igénybe. 
 
/4/ A lakosság szelektív  begyőjtés a következı módszerekkel történhet, a szolgáltatási 
szerzıdésben meghatározott módon: 
 
                                              közterületi szelektív hulladékgyőjtı szigetek 
                                              házhoz menı begyőjtés 
                                              hulladék udvarok üzemeltetése 
                                              intézményekben történı győjtés 
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/5/Az önkormányzat az igényeknek megfelelıen szelektív hulladékgyőjtı szigeteket alakit ki, 
melyhez biztosítja a szükséges edényzetet. A győjtı szigeteket közös megegyezéssel úgy 
helyezik el, hogy azok frekventált helyen legyenek, elérhetı közelségben a lakosság számára, 
az ott élıket ne zavarják, é könnyen megközelíthetık legyenek töltés és ürítés szempontjából is. 
A győjtıszigetek közterületen történı elhelyezését a az Önkormányzat térítésmentesen 
biztosítja. 
 
/6/ A közszolgáltató a szelektív hulladékgyőjtéssel kapcsolatos tevékenységét – a lakosság 
irányában  térítésmentesen végzi.  
 
/7/A hulladékgyőjtı szigetek környezetének tisztántartását és az edények karbantartását a 
Közszolgáltató végzi akkor amikor a hulladék elszállításra kerül, egyéb esetekben az edények 
karbantartását, a szigetek környezetének állandó tisztántartását  a Nyár-Víz KHT. végzi. 
 
/8/ A szelektív hulladékgyőjtés mőködtetése, felügyelete és minél szélesebb körben való 
elterjesztésének céljából a felek közösen cselekszenek. A szelektív hulladékgyőjtéssel 
kapcsolatosan propagandaanyagokat az Önkormányzat és a Közszolgáltató egymással 
együttmőködve juttatja el a lakossághoz.   
 
/9/ A lakossági csomagolóanyagok visszagyőjtésével kapcsolatos, Koordináló Szervezettel való 
együttmőködés esetén, az Önkormányzat és a Közszolgáltató, a szerzıdés és 
szándéknyilatkozatban foglaltaknak megfelelıen jár el. 
 
/10/ Az önkormányzat részérıl a tevékenység felügyeletét és az üzemeltetéssel kapcsolatos 
készletek bonyolítását, / szigetek elhelyezése, bıvítése, szükséges igazolások stb/ a 
szolgáltatóval együttmőködve a szolgáltatási szerzıdésben meghatározott személy végzi. 
 
/11/ Aki a  hulladékszigeteken kihelyezett edényeket megrongálja, vagy a  hulladékot úgy 
helyezi el, hogy azzal hulladékszigetet beszennyezi szabálysértést követ el. 
 
 
2.§  A rendelet 20. §- /2/ bekezdése z). ponttal kiegészül: 
 
z) Aki a hulladékszigeteken kihelyezett edényeket megrongálja, vagy a hulladékot úgy helyezi 
el, hogy azzal a hulladékszigetet  beszennyezi  
 
3.§ Ez a rendelet 2006.április l napján lép hatályba, kihirdetésérıl az SZMSZ-ben foglaltaknak 
megfelelıen a jegyzı gondoskodik. 
 
 
 
 
Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti az ÖKOVIZ Kft. Hulladékkezelési Ágazat vezetıje, 
Patonai Sándor árajánlatát a szelektív hulladékgyőjtı szigetek kihelyezésére vonatkozóan. 
Jelenleg két helyen javasolja a szelektív győjtısziget kialakítását: a Nyáry Pál út és a Kölcsey 
út sarkánál, illetve a Lázár u. és Csengı u. sarkánál található közterületeken. Amennyiben 
igénylik a lakosok további szigetek kialakítását, abban az esetben lehetıség van pályázat 
benyújtására. Javasolja az ajánlat elfogadását a szelektív hulladékgyőjtı szigetek 
megvalósítására vonatkozóan 
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Megállapítja, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem érkezett. Kéri, hogy az 
elhangzott javaslatról szavazással döntsön a testület.  
 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs képviselı-
testület jelenlévı 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következı határozatot hozta:  

 
23/2006. (III.14.) sz. Kt. határozat 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete  
• a szelektív hulladékgyőjtés megvalósítása érdekében az 

ÖKOVIZ Kft. Hulladékkezelési Ágazat vezetıje, Patonai 
Sándor (2700 Cegléd, Pesti út 65.) árajánlatát fogadja el.  

• a hulladékgyőjtı szigeteket a Nyáry Pál út és a Kölcsey út 
sarkánál, illetve a Lázár u. és Csengı u. sarkánál található 
közterületeken helyezi el.  

• megbízza a polgármestert a szerzıdéskötéssel, valamint a 
megvalósítással kapcsolatos további ügyintézéssel.  

 
Határidı: azonnal és folyamatos 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 

 
 
 
6.) Egyebek 
 a) Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak választása 
 
Kriskó Jánosné mb. jegyzı elıterjesztésével kapcsolatban elmondja, hogy az április 9. és 23. 
napjára kitőzött országgyőlési képviselı választásokra a jogszabályi feltételek alapján 
összeállította a szavazatszámláló bizottságokat. Amennyiben a listával a képviselık 
egyetértenek, kéri a határozati javaslat elfogadását.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban 
hozzászólás nem érkezett. Kéri, hogy a kiadott határozati javaslat elfogadásáról szavazással 
döntsön a testület.  
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs képviselı-
testület jelenlévı 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következı határozatot hozta:  

 
24/2006. (III.14.) sz. Kt. határozat 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az  
1. sz. szavazókör Szavazatszámláló Bizottsága tagjává  
   Fızı Péterné 
   Kaposvári Mátyásné 
   Gecser Jánosné polgárokat,  
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2. sz. szavazókör Szavazatszámláló Bizottsága tagjává 
   Juhász Mihályné  
   Baár Istvánné  
   Tóthné Mészáros Mária polgárokat,  
 
3. sz. szavazókör Szavazatszámláló Bizottsága tagjává 
   Kövesligeti Józsefné  
   Maszel Sándorné  
   Pásztor Károly polgárokat 
póttagokká   
   Vecserek Ibolya, 
   Turcsik István polgárokat 
választja meg.  
Határidı:2006. március 20. és folyamatos 
Felelıs: Kriskó Jánosné mb. jegyzı  
  

 
 b) Közétkeztetés közbeszerzési eljárás bírálati lapok ismertetése 
 
Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti a Beruházási Bizottság javaslatát a közétkeztetési 
közbeszerzési eljárásra vonatkozóan. Összesen négy ajánlat érkezett. A Csiló és Társa Kft. 
(2213 Monorierdı, Barátság u. 5.), valamint a HAMI S & S Kft. (2737 Ceglédbercel, Iskola út 
36.) ajánlata érvénytelen volt, mivel a közbeszerzési törvény szerint megállapított mellékleteket 
nem, vagy csak hiányosan csatolták. A jogszabály értelmében a formai hibás pályázatokat ki 
kell zárni. A PENSIÓ 17 Kft. (1103 Budapest, Kıér u. 1-5.) ajánlati ára (bruttó összeg Ft-ban): 
364,80 Ft/adag. A ZÓNA Vendéglátó Kft. (1143 Budapest, Ilka u. 31.) ajánlati ára (bruttó 
összeg Ft-ban): 375,82 Ft/adag.  
A Bizottság javaslata: a Pensió 17 Kft-vel kössön szerzıdést a testület a közétkeztetés 
biztosítására.  
Amennyiben a testület elfogadja a Bizottság javaslatát, úgy március 17-én eredményhirdetést 
tartanak a pályázók részére és 27-én történik az új szerzıdés aláírása.  
 
Megállapítja, hogy a javaslattal kapcsolatban hozzászólás nem érkezett. Kéri, hogy a javaslat 
elfogadásáról szavazással döntsön a testület.  
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs képviselı-
testület jelenlévı 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következı határozatot hozta:  

 
25/2006. (III.14.) sz. Kt. határozat 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete  
- a közétkeztetés közbeszerzési kiírásra beérkezett pályázatok 

közül a legkedvezıbb ajánlatot benyújtó PENSIÓ 17 Kft. 
(1103 Budapest, Kıér u. 1-5.) ajánlatát fogadja el.  

- megbízza a polgármestert a szerzıdéskötéssel.  
 
Határidı: 2006. március 27. és folyamatos 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester  
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 c) Közvilágítás bıvítés iránti kérelem 
 
Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti Szemán Tiborné Kossuthtelep 7. szám alatti lakos 
kérelmét. Javasolja, hogy a mőszaki feltételek megvizsgálása után árajánlatot kérjen az 
önkormányzat a lámpatest elhelyezésére vonatkozóan. Az árajánlat megérkezése után újra a 
képviselık elé terjeszti a kérelmet.  
Megállapítja, hogy a testület egyetért.  
 
 
 d) Szociális gondozó ajánlata 
 
Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti Erdélyiné Szabó Gyöngyi ajánlatát, melyet a felsı-
nyáregyházi rászorultak szociális gondozására vonatkozóan nyújtott be.  
Mivel április hónapban jelentıs változások lesznek a szociális igazgatás terén - egyebek között 
új rendeletet alkot az önkormányzat – ezért javasolja, hogy az ajánlatot ekkor tárgyalja meg a 
testület. 
Megállapítja, hogy a testület egyetért.   
 
 
 e) Munkavédelmi és tőzvédelmi feladatok ellátása 
 
Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti a három árajánlatot, melyet a napirendi ponttal 
kapcsolatban nyújtottak be. Az AN-DA Bt. 35 eFt+Áfa, Maczó János vállalkozó 40 eFt+Áfa, 
Józsa Kálmánné vállalkozó 30 eFt+Áfa összegrıl nyújtott be a fenti tárgyban ajánlatot. 
Javasolja, hogy a legkedvezıbb ajánlatot benyújtó Józsa Kálmánné vállalkozóval kössön az 
Önkormányzat szerzıdést.  
 
Megállapítja, hogy a javaslattal kapcsolatban hozzászólás nem érkezett. Kéri, hogy a javaslat 
elfogadásáról szavazással döntsön a testület.  
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs képviselı-
testület jelenlévı 11 tagja, 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül és 1 tartózkodás mellett a 
következı határozatot hozta:  

 
26/2006. (III.14.) sz. Kt. határozat 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete  
- az intézmények munka- és tőzvédelmi szaktevékenységi 

feladatainak ellátására beérkezett árajánlatok közül Józsa 
Kálmánné vállalkozó (2337 Délegyháza, Móra F. u. 12.) 
ajánlatát fogadta el. 

- megbízza a polgármestert a szerzıdéskötéssel.  
 
Határidı: 2006. március 27. és folyamatos 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester  
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 f) Iskolaberuházás befejezésének határidı módosítása 
 
 
Kravecz Lászlóné polgármester javasolja, hogy szerzıdés-módosítás keretében változtassák 
meg az iskola-beruházás befejezésének elıírt dátumát. Jelenleg ez a dátum 2006. június 30. 
Indokolásként elıadja, hogy az osztályok átköltöztetése a régi részbıl az új részbe, még a tanév 
befejezése elıtt történne. Nem csak a tanítást zavarná meg, de az új rész sem lenne már „új” az 
átadásra. A határidı-módosítással a gyerekek nyugodtan befejezhetnék a jelenlegi tanévet a 
régi részben és az új tanévet az új részben, az ünnepélyes átadás után kezdhetnék meg. Ebben 
az ügyben a vállalkozóval egyeztetett, megértették a módosítás szükségességét, szóban 
hozzájárultak a módosításhoz.  
 
 
H o z z á s z ó l á s :  
 
Bernula István alpolgármester egyetért az elhangzottakkal. Javasolja, hogy a beruházás 
befejezésének új dátumaként 2006. július 31. napját határozza meg a testület.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a javaslattal kapcsolatban egyéb 
hozzászólás nem érkezett. Kéri, hogy a javaslat elfogadásáról szavazással döntsön a testület.  
 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs képviselı-
testület jelenlévı 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következı határozatot hozta:  

 
 

27/2006. (III.14.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete  
• a ZÁÉV Rt-vel kötött beruházási szerzıdést módosítja: a 

befejezés határidejének 2006. július 31. napját határozza meg.  
• a határidı módosítása kötbér felszámítása nélkül történik.  
• megbízza a polgármestert a szerzıdésmódosítással.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester  
 

 
 
 
 g) Egyéb tájékoztatások 
 
Hugyák István képviselı kéri, hogy a DÉMÁSZ Rt. felé jelentsék a Hivatal dolgozói, hogy a 
Jókai út 23/a szám elıtt nem mőködik a közvilágítás.  
 
Hugyik Károlyné képviselı kéri, hogy az Árpád u. 38. szám elıtti lámpaoszlopot is jelentsék.  
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Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirenden szereplı kérdéseket 
megtárgyalta a testület. Egyéb hozzászólás, javaslat, kérdés nem érkezett, ezért megköszönve a 
képviselık jelenlétét, az ülést 17.55-kor bezárja. 

 
 
 
 

- kmf.- 
 
 
 
 
 

Kravecz Lászlóné      Kriskó Jánosné   
  polgármester         mb. jegyzı 


