
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
 
Készült:  Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. május 16. 

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  
     Kocsis Sándor 
     Kovács Jolán 
     Maszel László      
     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 10 tagja 
megjelent.  
 
Az ülés korábban kiadott napirendjével kapcsolatban javasolja, hogy a luxusadóról szóló 
rendelet megtárgyalását a Képviselı-testület vegye le a napirendrıl, melyet egyhangúlag 
elfogadtak.  
 
Javaslatára az ülés napirendjét a Képviselı-testület az alábbiak szerint fogadta el:  
 
 
N a p i r e n d 
 
1.) Szociális rendelet módosítása  
 Elıadó: Kriskó Jánosné mb.jegyzı 
 
2.) Beszámoló a Sportegyesület tevékenységérıl  
 Elıadó: Farkas László SE elnök 
 
3.) Egyebek 
 a) Nyáry Pál Általános Iskola parkolójához telekvásárlás 
  Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 
 b) Folyékony hulladék szállítására érkezett ajánlatok 
  Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 
 c) COTHEC Kft. hıszolgáltatási szerzıdésének módosítása 
  Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 
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 d) Utcanév elnevezési kérelem 
  Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 
 e) Polgármesteri Hivatal és Napköziotthon épületek felújítására ajánlat 
  Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 
 f) Akácfa utca elektromos hálózat bıvítése 
  Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 
 g) Tanév korábban történı befejezésének kérvényezése 
  Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 
 h) Hitoktatás órarendi tantárgyként történı oktatásához hozzájárulás kérés 
  Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 
 i) Kanta Jánosné és Simon György /Dózsa Gy. u. 30./ önkormányzati lakás felújítási 
     munkáival  kapcsolatos kérelme 
  Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 
 j) Bernula István külterületi ingatlan címjegyzékbe történı felvételének kérelme 
  Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 
    
 
1.) Szociális rendelet módosítása  
  
Kriskó Jánosné mb. jegyzı ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos elıterjesztését. A 
testület az elıterjesztést írásban elıre megkapta. A módosítás során figyelembe vette a 
korábban érvényben lévı rendeletekben kialakított helyi viszonyokat, a hatásköröket. A 
szociális ellátásokról szóló törvény módosításán túl, a gyermekvédelmi területet érintı 
jogszabály is módosításra került, önkormányzati rendelet módosítására hamarosan sor kerül. 
Jelen elıterjesztésben a szociális rendelet módosítása kapcsán néhány jelentısebb törvényi 
változásról ad tájékoztatást. Jelentıs változás következett be a rendszeres szociális 
segélyezésnél, az anyagi jogszabályok alapján az új feltételő segély folyósítására 2006. július 
1. napjától kerülhet sor. A jogosultság elbírálása nem az egy fıre, hanem a fogyasztási 
egységre jutó jövedelem alapján történik, és a támogatási összeg is e szerint kerül 
megállapításra, így a jelenlegi nyugdíjminimum 25.800,-Ft, ennek 90%-a 23.220,-Ft. A 
folyamatban lévı rendszeres szociális segélyezettek felülvizsgálatát 2006. április 1. és 2006. 
június 30. között el kell végezni. Változnak az ápolási díjra vonatkozó szabályok is. 
Rendeletünkben szabályozzuk, hogyha az ápolást nyújtó személy kötelezettségét nem 
teljesíti, az ápolási díjat meg lehet szüntetni, tehát ellenırzési feladata is van a hatáskörrel 
rendelkezı döntéshozó szervnek. Az ápoltak egészségi állapotától függıen belép a fokozott 
ápolást igénylık további juttatása. A közgyógyellátás területén, különösen a 
gyógyszerellátásban jelentıs változást jelent a keret összegő támogatás bevezetése. Személyre 
szabott a krónikus betegségnek megfelelı, maximum 12.000,-Ft-os havi keret meghatározása. 
E hatáskört sajátos eljárási rendben jegyzı gyakorolja. A Sztv. 86.§-a meghatározza a 
kötelezı személyes gondoskodási feladatokat. Községünk esetében az alábbi kötelezı 
feladatokat kell ellátni: szociális információs szolgáltatást, étkeztetést, házi segítségnyújtást, 
nappali ellátást. A felsorolt kötelezı feladatokat ellátjuk, kivételt képez a nappali ellátás. Meg 
kell vizsgálni, hogy községünkben van-e igény e feladat ellátására, milyen tárgyi és személyi 
feltételeket kell biztosítani a mőködtetéséhez. Kéri a Képviselı-testületet, hogy az 
önkormányzati rendelettervezetet fogadja el. 
 
Kovács Jolán képviselı elmondja, hogy a Szociális Bizottság megtárgyalta a rendelet 
módosításáról szóló tervezetet. Ennek megfelelıen a tervezet elfogadását javasolja a 
Képviselı-testületnek az alábbi módosítással: A rendelet szociális rászorultságtól függı 
pénzbeni ellátások közül a 10.§-ban szereplı átmeneti segélyezést javasolja módosítani azzal, 
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hogy a juttatott legkisebb összeg a rászorultságtól függıen ne 1.000,-Ft, hanem 2.000,-Fr-ra 
változzon. Javasolja az átmeneti segélyezési formák közül a kamatmentes kölcsön 
megszüntetését, annak visszafizetése mindig problémát jelent és az önkományzat anyagi 
helyzete miatt is javasolja e segélyezési forma megszüntetését. 
 
Bernula István alpolgármester megkérdezi, hogy mit jelent az együttmőködési kötelezettség? 
Kérdésére válaszolva Kriskó Jánosné mb. jegyzı elmondja, hogy az együttmőködési 
kötelezettség megszegésének minısül, ha a segélyben részesülı személy a felajánlott munkát 
felveszi, de nem teljesíti. Fekete Sándorné képviselı kérdésére elmondja, hogy a 8.§. /4/ 
bek.-ben meghatározott 70m2 megváltoztatására megvan a lehetıség a gyakorlat 
szembekerülése után. Az ápolási díjjal kapcsolatban feltett kérdésre elmondja, hogy nem 
javasolja meghatározni a napok számát. Javasolja, hogy az átmeneti segélyt legfeljebb 3 
alkalommal lehessen odaítélni valakinek.  
 
Bernula István alpolgármester megkérdezi, hogy a 10.§. /5/ bek.-ben szereplı 1.000,-Ftos 
összeg reális-e? Kérdésére válaszolva Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy az 
átmeneti segély alkalmankénti legkisebb összege 1.000,-Ft-ról 2.000,-Ft-ra módosult. 
 
Kriskó Jánosné mb. jegyzı elmondja, hogy a temetési kölcsön kérelemre, kamatmentes 
kölcsön formájában adható, legfeljebb 1 év idıtartamra. A temetési segéllyel a kérelmezınek 
el kell számolnia, a temetés költségeirıl szóló számlát, valamint jövedelemigazolásokat 
kérelméhez mellékelni kell. A köztemetésnél a polgármester teszi meg a szükséges 
intézkedéseket. A közgyógyellátással kapcsolatban elmondja, hogy az eddig bevált 
gyakorlatot kell továbbvinni. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság esetében a 
polgármester a szociálisan rászorult személy részére hatósági bizonyítványt állít ki, mely 
legfeljebb 1 évre adható.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester Fekete Sándorné képviselı kérdésére elmondja, hogy az 
egészségügyi szolgáltasások igénybevételére jogosító hatósági bizonyítvány  nem élete 
végéig marad az igénylınél, hanem visszavonásig szól. 
 
Kriskó Jánosné mb. jegyzı elmondja, hogy kötelezı létrehozni a szociális kerekasztalt, ezzel 
kapcsolatban várja a javaslatokat a képviselıktıl. A kistérségi társulás ülésén járt, szakmai 
fórum elıkészítette a döntéseket, beszéltek a szociális igazgatásról. A szakmai irányítás 
szempontjából, ha jónak tartja a testület, a Monor társuláson belül mikrotérségek kialakítására 
kellene törekedni.  
 
Fekete Sándorné képviselı véleménye szerint össze kellene fogni az ügyintézıkkel a 
környezettanulmány készítése kapcsán, de eddig még nem vették igénybe a segítségnyújtást. 
Véleménye szerint az asztal mellıl nem lehet környezettanulmányt készíteni.   
 
Kriskó Jánosné mb. jegyzı elmondja, hogy az ügyintézık nehéz helyzetben vannak, 
hatalmas munkát jelent június 30-ig elkészíteni a környezettanulmányokat. A nyomtatványok 
már megvannak rá. A képviselık csak hivatali dolgozóval mehetnek környezettanulmányra.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester megköszöni Kriskó Jánosné mb. jegyzı részletes és 
tartalmas beszámolóját a szociális rendeletrıl, valamint a kistérségi társulási ülésrıl.   
Megállapítja, hogy egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem érkezett. Kéri, hogy a szociális 
rendelet elfogadásáról szavazással döntsön a testület.  
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A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 10 tagja, 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
a következı rendeletet alkotta:  
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának 
 
 

8/2006. (V.17.) sz.  rendelete   
 

a szociális gondoskodás szabályairól    
 
Nyáregyháza Község Önkormányzata Képviselı-testülete (továbbiakban: képviselı-testület) – 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (továbbiakban: Sztv.) 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazással élve az alábbi 
rendeletet alkotja: 
    

I. FEJEZET 
 

A rendelet célja, alapelvei 
 

1. § 
 
(1) A rendelet célja, hogy a Képviselı-testület eleget tegyen az Sztv. által elıírt szabályozási 
kötelezettségének, és a felnıtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás hatáskörébe tartozó 
feladatait tekintve megállapítsa az egyes ellátásokra való jogosultság feltételeit, az eljárás és 
az ellenırzés rendjét. 
 
(2) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy az általa biztosított és megszervezett szociális 
gondoskodás célja és rendeltetése az, hogy segítséget nyújtson azoknak, akik életkoruk, 
egészségi állapotuk, jövedelmi és vagyoni helyzetük folytán problémáik megoldására 
önerıbıl nem képesek. Az ellátást igénylık kötelesek arra, hogy helyzetük javítása érdekében 
a tılük elvárható módon mindent megtegyenek, amennyiben pedig a támogatásra szoruló 
élethelyzet nekik felróható okból következett be, életmódjuk, életvezetésük 
megváltoztatásával kötelesek elısegíteni helyzetük javítását. 
 
(3) A szociális gondoskodás biztosítása érdekében az önkormányzat valamint annak szervei, 
továbbá a településen mőködı oktatási, egészségügyi és civil szervezetek kötelesek 
együttmőködni, a tudomásukra jutott, gondoskodást igénylı problémák megoldását kötelesek 
kezdeményezni. 
 

A rendelet hatálya 
 

2. § 
 
A rendelet hatálya kiterjed: 
 
(1) Nyáregyháza Önkormányzat közigazgatási területén élı lakóhellyel rendelkezı magyar 
állampolgárokra, bevándorolt és letelepedési engedéllyel rendelkezı személyekre, 
menekültként elismert személyekre. 
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(2) Tekintet nélkül az önkormányzat hatáskörére és illetékességére, minden rászorulóra, és 
ezen túlmenıen az Európai Szociális Kartát megerısítı országoknak a külföldiek 
beutazásától, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 1993. évi LXXXVI. Tv. 
rendelkezései szerint jogszerően Magyarországon tartózkodó állampolgárokra is, akiknek az 
élete, testi épsége veszélyeztetve van, átmeneti segélyt, étkezést illetve szállást kell 
biztosítani. 
 
(3) A munkavállalók közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi 
rendeletben meghatározottak szerint. 
 
 

Szociális ellátások formái 
 

3.§ 
 
 

(1) Az önkormányzat a következı ellátásokat biztosítja: 
 
(2) Szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások: 

(a)  Idıskorúak járadéka 
(b)  Rendszeres szociális segély 
(c)  Normatív alapon adott lakásfenntartási támogatás 
(d)  Ápolási díj 
(e)  Átmeneti segély 
(f)  Temetési segély   
(g)  Szemétszállítási díj 

 
(3) Természetben nyújtott szociális ellátások: 

(a)  köztemetés 
(b)  közgyógyellátás 
(c)  gyógyszertámogatás 
(d)  egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

 
(4) Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások: 

(a)  szociális információs szolgáltatás 
(b)  étkeztetés 
(c)  házi segítségnyújtást 
(d)  családsegítés 

 
A családsegítı tevékenységet a Monori Önkormányzattal, társulás útján látja el.  
 
(5) Az 1993 évi III. tv.-ben és e rendeletben meghatározott szociális feladat és hatásköröket  

(a)  Képviselı-testület 
(b)  A Képviselı-testület Szociális Bizottsága 
(c)  Polgármester 
(d)  Jegyzı gyakorolja. 
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Eljárási rendelkezések 

 
4.§ 

 
(1) A szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátásokat, a természetben nyújtott szociális 
ellátások megállapítására irányuló kérelmeket a Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtani. 
 
(2) A Polgármesteri Hivatal a beérkezett kérelmeket döntésre elıkészíti, támogatásra való 
jogosultság fennállását folyamatosan figyelemmel kíséri, és szükség esetén javaslatot tesz a 
támogatás megszüntetésére. 
 
(3) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmezı köteles a Polgármesteri 
Hivatal által rendelkezésre bocsátott adatlapot, illetve vagyon és jövedelemnyilatkozatot, 
továbbá az abban szereplı jövedelmeket és kiadásokat igazoló bizonylatokat, számlákat, 
igazolásokat csatolni. A jövedelem, illetve a vagyoni viszonyokra vonatkozó nyilatkozatot az 
együtt élı család valamennyi tagjának meg kell tenni. 
 
(4) A jövedelem igazoláshoz felhasználható bizonyítékok: 
 

(a)  A kérelem benyújtását megelızı három hónap nettó átlagkeresetérıl kiállított 
munkáltatói igazolás 

(b)  A munkanélküli járadékról az azt megállapító határozat  
(c)  Társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások, a kérelem benyújtását megelızı 

hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvénye. 
(d)  APEH igazolás a kérelmezı jövedelmérıl 
(e)  Egyéb jövedelmek esetén a kérelmezı büntetıjogi felelıssége tudatában nyilatkozatot 

tesz a havi átlagos nettó jövedelmérıl. 
 

(5) A Polgármesteri Hivatal a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások folyósítására 
irányuló kérelem elbírálásához környezettanulmányt készít. Nem kell környezettanulmány 
abban az esetben, ha a kérelem egy éven belül ismétlıdik, és ha a körülményeiben jelentıs 
változás nem következett be 
 
(6) Az eljárás bármely szakaszában a jegyzı vagy a környezettanulmány lefolytatása alapján a 
kérelmezı életkörülményeire tekintettel, a kérelmezı jövedelemnyilatkozatban foglaltakat 
vitatja, felhívhatja a kérelmezıt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában 
álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok/ számlák/ bemutatására. Abban az 
esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelem nyilatkozatban szereplı 
jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhetı. 
 
(7) Az elsı fokon hozott döntés ellen, a kézhezvételtıl számított 15 napon belül a Képviselı-
testülethez lehet fellebbezést benyújtani.  A fellebbezést a Polgármesteri Hivatalhoz kell 
szóban vagy írásban benyújtani. 
 
(8) Amennyiben az elsıfokú döntést hozó szerv határozatát nem vonja vissza, illetve nem 
módosítja- a másodfokú eljárásra Képviselı-testület soron következı ülése  elé kell 
terjeszteni. 
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(9) Az I és II. fokú döntést a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL törvénynek megfelelıen kell határozatot hozni, és a 
kérelmezıt értesíteni. 
 
(10)Az ellátást megállapító határozat jogerıre emelkedését követıen a szociális ellátást a 
Polgármesteri Hivatal pénztára, a hivatalos pénztári idıben fizeti ki, illetve postai úton, vagy 
banki átutalással teljesíti.  
 
(11) A határozatlan idıre megállapított ellátások esetén a Polgármesteri Hivatal a jogosultság 
fennállását évente felülvizsgálja, annak eredményérıl határozatot hoz. 
 
 

Jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítés 
 

5. § 
 
(1) A Sztv. illetve e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy a törvény és e 
rendelet megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni és az ellátás jogosulatlanul 
és rosszhiszemően igénybe vevıt kötelezni kell 

(a)  A pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére 
(b)  A természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására, vagy a 

szolgáltatásnak megfelelı pénzegyenérték megfizetésére. 
 
(2) Rosszhiszemő igénybevételnek minısül: 

(a)  valós tények valótlan feltüntetése 
(b)  az ügy szempontjából lényeges tény elhallgatása 
(c)  valótlan nyilatkozattétel. 

 
(3) A szociális hatáskör gyakorlója a jogosulatlanul igénybevett szociális ellátás 
megtérítésének elrendelése esetén, ha kötelezett családjában az egy fıre jutó jövedelem, 
egyedül élı esetén havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

(a)  kétszeresét nem éri el: a megtérítendı összegre részletfizetést, 
(b)  másfélszeresét nem éri el: a megtérítendı összeg csökkentését 
(c)  annak megfelelı: a megtérítendı összeg elengedését engedélyezheti. 

 
A csökkentés és elengedés mértéke legfeljebb a megtérítendı összeg 50 %-a. 
 
 

II. FEJEZET 
 

Szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások. 
 

6.§ 
 

Idıskorúak járadéka 
 
(1) Az idıskorúak járadékának megállapítása polgármester hatáskörébe tartozik. 
 
(2) A 62. életéve, illetıleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy részére 
folyósítható idıskorúak járadéka rendszeres pénzbeli ellátás megállapításának feltételeit, 
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összegét, megszüntetésének szabályait az Sztv.32/B.§  - 32/E § -ai, az elszámolás szabályait a 
30/1993. (II. 17/ sz. Kormányrendelet és a 32/1993. /II.17/ Kormányrendelet 8/B §-a 
tartalmazzák 
 
(3) Az önkormányzat az idıskorúak járadékát biztosítja a szociális biztonsági rendszereknek a 
Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történı 
alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK- tanácsi rendeletben meghatározott jogosult körbe tartozó 
személyek részére is, amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában érvényes tartózkodási 
engedéllyel rendelkeztek. 
 
(4) A Képviselı-testület idıskorúak méltányossági járadékát nem állapítja meg. 
 

7.§ 
 

Rendszeres szociális segély 
 
(1) A rendszeres szociális segély a hátrányos munkaerı-piaci helyzető aktív korú személyek 
és családjuk részére nyújtott támogatás. Az önkormányzat szociális segélyt állapít meg annak 
az aktív korú személynek, aki 

(a)  Egészségkárosodott 
(b)  Vagy nem foglalkoztatott 

Feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított. 
A (b.) pontszerinti személy esetében a rendszeres szociális segély megállapításának 
feltétele, hogy vállalja a beilleszkedést segítı programban való részvételt. 

 
(2) A rendszeres szociális segély megállapítására, folyósítására és megszüntetésére az Sztv. 
37/A § - 37/H § -ban foglalt rendelkezésekkel összhangban kell alkalmazni. 
 
(3) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély folyósításának 
feltétele a lejárt munkanélküli ellátása, és a kérelem benyújtását megelızı két éven belül egy 
évig együttmőködött a munkaügyi központtal, továbbá 
 

(a)  a Pest megyei Munkaügyi Központ Monori Kirendeltségénél nyilvántartásba véteti 
magát 

(b)  a Pest megyei Munkaügyi Központ Monori Kirendeltségével írásban megállapodik a 
beilleszkedést segítı programról. 

 
(4) Az önkormányzat a (1) bek. (b) pontjában szereplı jogosultak részére foglalkoztatást 
szervez, a foglalkoztatási kötelezettség közmunka, közhasznú munka vagy közcélú munka, 
ilyenek 

(a)  Szociális tevékenység 
(b)  Idıskorúak gondozása 
(c)  Környezet gondozása 
(d)  Belvízvédelemmel kapcsolatos feladatok 
(e)  Közterületek, parkok, terek, közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok 

 
(5) A (4) bekezdés  (a) és  (b) pontjában foglalt feladatok ellátása, illetve irányítása az 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál történik, míg a (c),(d), (e) pontokban foglalt 
feladatokat a NYÁR-VÍZ Kht. ügyvezetı igazgató határozza meg és irányítja. 



9 

(6) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülı személy a segély folyósításának idıtartama 
alatt együttmőködési kötelezettségét megszegi, akkor 

(a)  a segély összegét 6 hónapig 75 %-os mértékben kell folyósítani 
(b)  az együttmőködési kötelezettség súlyos vagy két éven belül történı ismételt 

megszegése esetén a rendszeres szociális segély meg kell szüntetni. 
 
(7) E rendelkezés alkalmazása során az együttmőködési kötelezettség súlyos megszegésének 
minısül ha 

(a)  a segélyben részesülı személy a felajánlott és megfelelı munkalehetıséget nem fogadj 
el, vagy 

(b)  az önkormányzat által szervezett foglalkoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással 
szüntette meg. 

 
(8) A rendszeres szociális segély megállaptása – átruházott hatáskörben a Polgármester 
hatáskörébe tartozik. 
 

8.§ 
 

Lakásfenntartási támogatás 
 
(1) A Sztv. 38. § (2) és (4) bekezdéseiben foglaltak fennállása esetén a szociálisan rászorult 
személy normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult. 
 
(2) A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összegét az Sztv. 38. § (6) 
bekezdésében meghatározottak szerint kell kiszámolni. 
 
(3) A lakásfenntartási kiadásokat számlával kell igazolni. Amennyiben a kérelmezı számlával 
nem rendelkezik a határozatban utólagos elszámolási kötelezettséget kell elıírni. 
 
(4) Normatív lakásfenntartási támogatás szabályai: 

(a)  A támogatást egy évre kell megállapítani. 
(b)  Elismert lakásnagyság tekintett nélkül a komfort fokozatra, egyedülálló esetén a lakás 

70 m2, többszemélyes háztartás esetén 70 m2 és személyeként legfeljebb 6-6 m2 
(c)  Elismert havi költség az elismert lakás nagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert 

költség szorzata. Elismert havi költség 2005 évben 500 Ft./m2 
 
(5) Nem részesíthetı támogatásban: 

(a)  Akinek eltartásáról szerzıdés alapján más gondoskodik /eltartási, illetve életjáradéki 
szerzıdés/ 

(b)  Aki utólagos elszámolási kötelezettségének nem tett eleget 
(c) Aki az elismert lakásnagyság mértékét meghaladja 
 

(6) Lakásfenntartási kérelmek beadási határideje minden év február 20 és július l napja. 
 
(7) A lakásfenntartási támogatást egy lakásra csak egy személy kaphat, függetlenül a  
lakásban élı személyek és háztartások számától. 
 
(8) Az önkormányzat méltányossági alapon járó lakásfenntartási támogatást nem állapít meg. 
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(9) A lakásfenntartási támogatást átruházott hatáskörbe az önkormányzat szociális bizottsága 
állapítja meg. 
 

9.§ 
 

Ápolási díj 
 

(1) Az ápolási díj megállapításánál, folyósításánál és megszüntetésénél az Sztv. 40-44 §-
saiban foglaltakat kell megfelelıen alkalmazni. 
 
(2) Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó az Sztv.42 § ában meghatározott esetekben. 
 
(3) Ápolási díjra egy családban élık közül csak egy személy jogosult. 
 
(4) Ha az ápolási díjat a döntéshozó szerv jogerısen megállapítja, az ellátás a kérelem 
benyújtását követı hó egy napjától esedékes. 
 
(5) A Polgármesteri Hivatal jegyzıje az ellátás megállapítását követı egy éven belül ellenırzi, 
hogy az ápolást végzı személy a kötelezettségét teljesíti – e. Ennek keretében 
környezettanulmányt készít. 
 
(6) Ápolási kötelezettség nem teljesítésének minısül, ha az ápolást végzı személy több 
egymást követı napon nem gondoskodik az ápolt személy alapvetı gondozási, ápolási 
igényéneki kielégítésérıl, az ellátott és lakókörnyezete megfelelı higiénés körülményeinek 
biztosításáról, az esetleges vészhelyzetek kialakulásának megelızésérıl. 
 
(7) Az önkormányzat Szociális Bizottsága átruházott hatáskörben dönt az ápolási díj, 
megállapításáról, megszüntetésérıl. 
 
 

10.§ 
 

Átmeneti segély 
 
 
(1) Az átmeneti segély megállapítása Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik. 
 
(2) A létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az idıszakosan, 
vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdı személyek részére e rendeletben foglaltak alapján 
átmeneti segély állapítható meg, feltéve, hogy az igénylı és családja egy fıre esı havi nettó 
jövedelme nem haladja meg – a kérelem benyújtását megelızı 3 hónap átlagában – a 
mindenkori öregségi nyugdíjminimumot, egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 150 % át. 
 
(3) A segély formái: 

(a)  Az egyszeri segély: az alkalmanként jelentkezı kiadások miatt anyagi segítségre 
szoruló személy, illetve család részére nyújtható. Tárgyévben legfeljebb három 
alkalommal állapítható meg, együttes összege a mindenköri öregségi 
nyugdíjminimumot nem haladhatja meg. Polgármesteri hatáskör. 

(b)  Havi rendszerességgel nyújtott segély: évente legfeljebb egy alkalommal és legfeljebb 
6 hónap idıtartamra lehet megállapítani, elsısorban azon személyek részére, akiknek 
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valamely társadalombiztosítási ellátás megállapítása folyamatban van, és más 
forrásból jövedelme nem származik. Havi rendszerességgel nyújtott segély legalább 
1000 Ft, de legfeljebb 5000 Ft. Lehet. Szociális Bizottsági határkör. 

(c)  Krízissegély: krízissegély nyújtható, annak a személynek, illetve családnak, akinek a 
létfenntartása rendkívüli körülmények – így különösen elemi kár, tartós betegség – 
miatt átmenetileg lehetetlenné vagy nagy fokban veszélyeztetetté vált. A krízissegély 
legmagasabb összege elemi kár esetén: a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének kétszerese, egyéb krízishelyzet esetén a mindenkori öregségi nyugdíj 
legkisebb összege. Polgármesteri hatáskör. 

(d)  Temetési kölcsön: Amennyiben feltételezhetı, hogy az elhunyt hagyatékából a 
temetési költség fedezhetı lenne, és a temettetı családjában az l. fıre jutó jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét, kérelmére  a 
temetési költség 100%a kamatmentes kölcsön formájában adható, legfeljebb l éves 
idıtartamra. A kölcsön összegét hagyatéki teherként az illetékes közjegyzını be kell 
jelenteni. A temetési kölcsön elbírálása Polgármester hatáskörébe tartozik.  

 
(4) A támogatásra való jogosultság elbírálásakor az alábbi szempontokat súlyozottan kell 
figyelembe venni: 

(a)  Kérelmezı három vagy több gyermeket nevelı nagycsaládos 
(b)  Gyermekét egyedül nevelı szülı 
(c)  Egyedül élı nyugdíjas 
(d)  Jövedelemmel nem rendelkezı, munkanélküli ellátásra és jövedelempótló támogatásra 

nem jogosult, önhibáján kívül munkanélküli személyeket. 
 
(5) Az átmeneti segély alkalmankénti, illetve havi rendszerességgel juttatott legkisebb összege 
a rászorultságtól függıen 2.000,-Ft.  
 
(6) Az átmeneti segély pénzbeli ellátás helyett természetbeni szociális ellátásként is nyújtható, 
különösen élelmiszer, tankönyv segély, gyógyszertámogatás, közüzemi díja és a 
gyermekintézmények térítési díjának kifizetésével, illetve helyi autóbuszjáratra éravényes 
tanuló vagy nyugdíjas bérletjegy formájában. 
 
(7) Az egyszeri átmeneti segély meghatározott célra történı felhasználásáról,  az  elszámolás 
módjáról és határidejérıl az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell. 
 
(8) Aki az elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a segélyt nem a számára elıírt 
módon, illetve nem rendeltetésének megfelelı célra fordította, pénzben történı juttatásából 
legfeljebb egy év idıtartamra kizárható.  
 
(9) Amennyiben az ellátás célja pénzbeli kifizetéssel nem biztosítható, úgy a segély 
közvetlenül a szolgáltatóhoz, vagy az étkezést nyújtó intézmény vezetıjéhez, vagy kijelölt 
személyhez utalható. 
 
(10) Különösen indokolt esetben, hatóság tudomása alapján hivatalból is segélyben 
részesíthetı az, akit a hivatal a rendkívüli helyzetre tekintettel szükségesnek tart. 
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11.§ 
 

Temetési segély 
 

(1) A Polgármester temetési segélyt állapíthat meg annak, aki a meghalt személy 
elteremtésérıl gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles 
hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja 
létfenntartását veszélyezteti. 
 
(2) A temetési hozzájárulás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költségekhez 
igazodik / magába foglalja: a kegyeleti tárgyak árát, a szertartási költségét, a sírhely 
megváltás költségét, a sírásás díját, a halott szállítási költség /  melyrıl a temetkezési 
vállalkozótól  kell az év elején árajánlatot kérni. 
 
(3) A hozzájárulás összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetési 
költség 10 % ánál. 
 
(4) A kérelmezıt nyilatkoztatni kell arról, hogy az elhalt nem gondoskodott életében a 
temetési költségeirıl, nem rendelkezett olyan biztosítással, melybıl a temetési költségek 
fedezhetık, nem volt hadigondozott. 
 
(5) Temetési hozzájárulásban részesíthetı: 

(a)  Ahol a családban az egy fıre esetı nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíjminimumot 

(b)  Egyedülálló esetén a nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 
150 %-át. 

 
(6) A temetési segély iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. A 
kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeirıl szóló számlát, a kérelmezı és vele közös 
háztartásban élık jövedelemigazolását, eredeti halotti anyakönyvi kivonatot.   
 
 

12.§ 
 

Szemétszállítási díj 
 
(1) A szolgáltatás díját az önkormányzati fizeti meg: 

(a)  Az egyedül élı 70 éven felüli személy helyett 
(b)  Az olyan házapárok, ill. az élettársak esetén ahol mindketten a 70 éven felüliek, 

kivéve, ha tartásra köteles hozzátartozóval élnek együtt. 
 
(2) Méltányosságból a szemétszállítási díj teljes vagy részleges átvállalása történhet azon 
személyek részére, akinek és a vele együtt élı közeli hozzátartozójának l fıre jutó jövedelme 
nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjat. 
 
(3) A (2) bek. meghatározott méltányossági szemétszállítási díj átvállalását, átruházott 
hatáskörbe a Szociális Bizottság állapítja meg. 
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III. FEJEZET 
 

Természetben nyújtott szociális ellátások 
 

13. § 
 

Köztemetés 
 

(1) Annak az elhalt személynek a közköltségen történı eltemettetésére, akinek nincs, vagy 
nem lelhetı fel az eltemettetésre köteles hozzátartozója, vagy  az eltemettetésre köteles 
személy az eltemettetésrıl nem gondoskodik, a polgármester teszi meg a szükséges 
intézkedéseket. 
 
(2) A törvényben foglalt feltételek fennállása esetén a polgármester intézkedik a köztemetés 
költségeinek megtéríttetésére. 
 
(3) Közköltségen történı eltemettetés esetén a helyben szokásos legolcsóbb temetést 11 § (2) 
bekezdésében meghatározottak szerint lehet igénybe venni. 
 
(4) A köztemetés költségeit az elhalt utolsó lakóhelye szerint illetékes közjegyzınél hagyatéki 
teherként be kell jelenteni, vagy az eltemetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek 
megtérítésére kötelezni. 
 

14.§ 
 

Közgyógyellátás 
 
(1) Az Sztv. 50 § (1), (2) bekezdésben foglaltak fennállása esetén,  szociálisan rászorult 
személy közgyógyellátásra normatív alapon jogosult, melyet a Polgármesteri Hivatal jegyzıje 
állít ki. 
 
(2) A törvény rendelkezésein túlmenıen méltányosságból a Szociális bizottság annak  
szociálisan rászorult személynek is megállapíthatja a közgyógyellátásra való jogosultságát 
akinek a 

(a)  családjában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének l50 %át és a gyógyszerek után fizetendı térítés az 
egy fıre jutó havi jövedelem 25 %át eléri. 

(b)  egyedülállónál, ha a jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200 %át és a gyógyszerek után fizetendı térítés havi 
jövedelmének 25 %-át eléri. 

 
15.§ 

 
Gyógyszertámogatás 

 
(1) Gyógyszertámogatásra való jogosultság állapítható meg azon személyeknek, akik a jelen 
rendelet 14 § (2) bekezdésében foglalta feltételeknek megfelel, de a részükre felírt 
gyógyszerek közgyógyellátási igazolványon nem válthatók ki. 
 
(2) A gyógyszertámogatás a havi gyógyszer költségnek minimum 50 %-a. 
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(3) A gyógyszertámogatás megállapítása Polgármester hatáskörébe tartozik. 

 
16.§ 

 
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

 
 
(1) Az Sztv. 54. §-ában foglaltak alapján a polgármester szociálisan rászorult személy részére 
a társadalombiztosítás egészségügyi szolgáltatásainak igénybevételére jogosító hatósági 
bizonyítványt állít ki. 
 
 

III. FEJEZET 
 

Szociális szolgáltatások 
 

17.§ 
 

(1) Az Sztv 58/B §-ának (2) bekezdésében meghatározottak szerint Nyáregyháza Községi 
Önkormányzata helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre. 
 
(2) A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente egy alkalommal ülést tart. 
 
(3) A helyi szociálpolitikai kerekasztal szakmai érdekegyeztetés helyi fóruma, feladata: a 
település szociálpolitikai döntések szakmai véleményezése, értékelése, elemzése. 
 
(4) Szociálpolitikai kerekasztal tagjai: 

(a)  Polgármester 
(b)  Jegyzı 
(c)  Oktatási- nevelési intézmények vezetıi 
(d)  Szociális Bizottság e feladatra delegált tagja 
(e)  Oktatási Bizottság e feladatra delegált tagja 
(f)  Egyházak képviselıi 

 
18. § 

 
Szociális étkeztetés 

 
(1) A Sztv. 62.§ -ában meghatározott személyek és eltartottjaik – szociális helyzetüktıl függı 
térítés mellett – napi egyszeri meleg étkeztetésben részesülnek. 
 
(2) Az arra szociálisan rászorultak étkeztetésérıl a házi segítségnyújtás keretében kell 
gondoskodni, vagy önmaga képes az étel elszállítására. A kérelmet a  Polgármesteri Hivatal 
jegyzıjéhez kell benyújtani. 
 
(3) Szociálisan rászorult az, akinek a családjában az l. fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg, egyedülálló esetén 150 %.nál alacsonyabb 
jövedelemmel rendelkezik, tartásra, gondozásra köteles , vagy képes hozzátartozója nincs és 
napi egyszeri meleg étellel való ellátása másként nem biztosítható. 
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(4) Az étkezési díjat minden évben a Képviselı-testület rendeletben határozza meg, a 
rászorultság és méltányosság gyakorlása a Polgármester hatáskörébe tartozik. 
 
 

19.§ 
 

Házi segítségnyújtás 
 

(1) Az Sztv. 63. §-ában meghatározott rászorultak házi segítségnyújtásban részesülnek, amely 
magába foglalja mindazon segítséget és tevékenységet, amely a gondozott lakásán nyújtható, 
s a amelyet a gondozott kora, egészségi állapota, vagy más ok miatt elvégezni nem tud, ennek 
elvégzésére képes és köteles hozzátartozója nincs, és havi jövedelme az öregségi nyugdíj 
másfélszeresét, egyedülálló esetén a kétszeresét nem haladja meg. 
 
(2) A kérelmet a Polgármesteri Hivatal jegyzıjéhez kell benyújtani. 
 
(3) Házi segítségnyújtás keretében étkeztetés is biztosítható. 
 
(4) A házi segítségnyújtást és étkeztetési feladatokat a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában 
álló szociális gondozó útján biztosítja. 
 
(5) A kérelmek elbírálása és a méltányossági jogkör gyakorlása Polgármester hatáskörébe   
tartozik. 
 

20. § 
 

Adatkezelés 
 
Adatkezelés tekintetében az Sztv. 19 §-24 § - ait kell megfelelıen alkalmazni. 
 
 

21. § 
 

Záró rendelkezések 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kivételt képez a rendelet 7. § (6) és (7) 
bekezdései, melynek hatájbalépés napja 2006. július l. A rendelet rendelkezéseit a 
folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. 
 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti a szociális gondoskodásról szóló 
9/2004. /VII.15./ sz. Önk. rendelettel módosított 8/2003. /VII.1./ önkormányzati rendelet. 
 
(3) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló, többszörösen módosított 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérıl és 
a gyámügyi igazgatásról szóló, többszörösen módosított 1997. évi XXXI. Törvény, valamint 
ezek végrehajtására kiadott más jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 
(4) A rendelet kihirdetésérıl az SZMSZ-ben meghatározott módon a jegyzı gondoskodik. 
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2.)Beszámoló a Sportegyesület tevékenységérıl  
  
Farkas László képviselı ismerteti a testülettel beszámolóját, egyben értesíti a polgármester 
asszonyt, valamint a képviselıket, hogy 2006. június 4-ével a Sportkörnél betöltött elnöki 
tisztségérıl lemond. A most folyó bajnoki évadot befejezi, és a bajnokság végével szeretné 
megszüntetni tisztségét. Véleménye szerint a következı bajnoki labdarúgó szezon kezdetéig 
lesz ideje a Sportkörnek az új vezetı megválasztására. Elmondja, hogy semmilyen pozíciót 
nem kíván betölteni a Sportkör új vezetésében, de megígéri, hogy mindenben az új vezetı 
segítségére lesz. Megköszöni az Önkormányzat segítségét, mellyel a munkáját támogatták. 
Külön köszöni a Polgármester Asszony segítségét, hogy problémáival bármikor fordulhatott 
hozzá. Kocsis Sándor képviselı kérdésére elmondja, hogy a mérkızések látogatottsága, 
valamint a jegyeladásból származó bevétel igen kedvezıtlenül alakult. Nem tehetnek róla, 
hogy nincs érdeklıdés, így nincs bevétel sem. Sok mérkızésen jártak, ahol hasonló 
viszonyokról értesültek. Kevés az olyan látogató, akitıl ténylegesen belépıdíjat lehet szedni. 
Sok gyerek és nyugdíjas látogatja a mérkızéseket, akiktıl nem lehet belépıdíjat szedni.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy nem ért egyet azzal, hogy nem szednek 
belépıt a gyerekektıl. Véleménye szerint a gyerekeknek is támogatni kell a sportot, a 
gyereknek is tudniuk kell, hogy van kötelezettségük. Szerinte a szülık is áldoznának erre.  
 
Maszel László képviselı a belépıjeggyel kapcsolatban elmondja, hogy sajnos tényleg nehéz 
helyzetben vannak a jegyszedık, kevés az olyan látogató, akitıl ténylegesen belépıdíjat lehet 
szedni. 
 
Kocsis Sándor képviselı véleménye szerint a játékengedély díját a játékosoknak kellene 
befizetni. Nem az Önkormányzatnak kellene minden költséget állni, hanem a játékosoknak is 
tenniük kellene a sportért. A pénzt meg kellene fogni valahol, ezért nincs pénze az 
egyesületnek.  
 
Farkas László képviselı elmondja, hogy a környékbeli csapatoknál is az egyesület fizeti a 
sportolók játékengedélyének díját. A játékosok saját autókkal járnak el az idegenbeli 
mérkızésekre, ami havi két alkalom, és ez minimum 4-5.000,-Ft. Társadalmi munkában 
csinálták meg az összetört padokat, kimeszelték az öltözıt, ajtókat lefestették, ezek alapján 
nem lehet azt mondani, hogy  a játékosok nem tesznek semmit a sportért.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester véleménye szerint az a baj, hogy csak 1-2 ember tesz 
valamit, és a többiek nem mozdulnak az ügy érdekében. Nem érzik magukénak a sport ügyét.   
Megköszöni Farkas Lászlónak a beszámolót, valamint a Sportkörért tett eddigi munkáját. 
Megállapítja, hogy a javaslattal kapcsolatban egyéb hozzászólás nem érkezett. Kéri, hogy a 
beszámoló elfogadásáról szavazással döntsön a testület.  
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 10 tagja, 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
a következı határozatot hozta:  
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39/2006. (V.16.) sz. Kt. határozat 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Nyáregyházi Sportkör 2005. évi munkájáról szóló tájékoztatóját     

t u d o m á s u l    v e s z i. 
 

 
  
3.) Egyebek 
  

a) Nyáry Pál Általános Iskola parkolójához telekvásárlás 
 

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy tárgyalást folytatott 
Ország Mihállyal az iskola melletti üres telek megvásárlásával kapcsolatban. Elmondja, hogy 
azzal a feltétellel járulna hozzá az eladó az eladáshoz, ha megmaradna neki 100 m2 terület. A 
fennmaradó részt 3,5 millió Ft-ért adná el az Önkormányzatnak. Ezt követıen egy önálló 
épület feltüntetési és földhasználati jogot biztosító szerzıdés megkötését is kéri.     
 
Bernula István alpolgármester elmondja, hogy a telek felét már 2005-ben megvásárolta az 
Önkormányzat 1,5 millió Ft-ért. A Mátyás király úton lévı Önkormányzati telkekbıl egy 
cseretelket felajánlottak Ország Mihálynak, aki nem fogadta el az ajánlatot. Véleménye 
szerint a testület ne éljen a felajánlott lehetıséggel, mert a Szerenka féle telkeken ki lehet 
alakítani megfelelı számú parkolót.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat által megvásárolt napközi 
mögötti terület 21.000 m2, amelyen bıven ki lehet alakítani parkolókat a pedagógusok,  
óvónık autói számára. Véleménye szerint a 3.5 millió Ft nagy összeg a szóban forgó telekért, 
mivel egy iskola melletti telek nem számít értékesnek. 
 
Kocsis Sándor képviselı véleménye szerint esztétikai szempontból szebb lenne közvetlen az 
iskola mellett kialakítani parkolókat, de javasolja, hogy mégegyszer tárgyalni kellene Ország 
Mihállyal.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb 
hozzászólás, kérdés nem merült fel. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 10 tagja, 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
a következı határozatot hozta:  
  

40/2006. (V.16.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
forráshiány miatt nem kívánja megvásárolni Ország Mihály 
tulajdonában lévı, Nyáregyháza, Nyáry P. u. 24. szám alatti 
beépítetlen területet.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester   
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b) Folyékony hulladék szállítására érkezett ajánlatok 

 
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy Kulik Ádám pilisi vállalkozónak 
leterheltsége miatt nem áll módjában a kért árajánlatot megküldeni. A számlát igénylı 
folyékony hulladékelszállítását elvégzi a késıbbiek folyamán úgy, ahogy eddig is ellátta. 
Kovács Gábor dánszentmiklósi vállakozó szintén leterheltsége miatt nem tudja vállalni a 
szállítást. A HEVHOR Szolgáltató Bt. adott be árajánlatot a szennyvíz elszállításra. 5000 l 
háztartási szennyvíz szállítását a község területérıl a szolgáltatáshoz igénybe vett jármő egyéb 
költségeit figyelembe véve 3.500,-Ft bruttó áron tudná teljesíteni. Ezt az összeget a már 
csatornával kiépített területen a tisztítási díj növeli. 
 
Kriskó Jánosné jegyzı elmondja, hogy a HEVHOR Szolgáltató Bt. által beadott árajánlat a 
jogszabályi feltételeknek megfelel.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb 
hozzászólás, kérdés nem merült fel. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 10 tagja, 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
a következı határozatot hozta:  
 

41/2006. (V.16.) sz. Kt. határozat 
 

1./ Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Nyáregyháza községben az I. ütemben megépült 
szennyvízhálózat mellett lakók folyékony hulladék elszállítására 
HEVHOR Szolgáltató Bt. /2723 Nyáregyháza, Szegfő u. 11./ 
kijelöli. A szolgáltatás szállítási díja 3.500,-Ft+a szennyvíz 644,-
Ft/m3-kénti tisztítási díja. 
 
2./ A Képviselı-testület egyben felhívja a szennyvízhálózat 
üzemeltetıjét az INNOTERV Zrt.-t, hogy a szállítási szerzıdést 
a HEVHOR Szolgáltató Bt.-vel kösse meg. 

 
 Határidı: 2006. május 30. 
 Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester  
 
  
c) COTHEC Kft. hıszolgáltatási szerzıdésének módosítása 

 
Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti a testülettel az iskola hıszolgáltatásával 
kapcsolatban a Cothec Kft-tıl megkért tájékoztatót. Az elsı ajánlat szerint a Cothec Kft. 
amennyiben a berendezéseket vételre felajánlaná, az 7.441.078,-Ft+ÁFA azaz 8.929.294,-Ft 
vételáron tenné. Ekkor a Cothec Kft. és az Önkormányzat adásvételi szerzıdést kötne a 
meglévı berendezésekre és a Cothec Kft. ennek megfelelıen a meglévı berendezések 
értékesítésérıl állítana ki számlát az Önkormányzat felé. A megbeszélésen elhangzott másik 
változat értelmében a Cothec Kft. nem értékesíti a tulajdonában lévı berendezéseket az 
Önkormányzat részére, így továbbra is az eredeti szerzıdés szerint hıszolgáltatást nyújt, 
végzi a berendezések üzemeltetését, karbantartását és javítását. Ebben a konstukcióban a 
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hıszolgáltatás jelenleg érvényes alapdíja pedig 100.000,-Ft+ÁFA összeggel növekszik. 
Véleménye szerint a második konstrukciót kellene elfogadni, mivel a kivásárlás nem fog 
menni. A hıszolgáltatóval 2002-ben megkötött szerzıdés értelmében a berendezések 
javításáról kötelesek gondoskodni. Jelenleg egy miskolci szakember látja el ezt a feladatot. 
Meghibásodás esetén jó lenne, ha helyi karbantartó is el tudná végezni a javítást és nem 
kellene megvárni, míg Miskolcról ideér a szerelı.   
 
Maszel László képviselı véleménye szerint a berendezéseket kizárólag szakember, vagyis 
erre alkalmas személy javíthatná, mivel speciális vezérlı automatika van bennük.   
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb 
hozzászólás, kérdés nem merült fel. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 10 tagja, 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
a következı határozatot hozta:  
 
 

42/2006. (V.16.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
megbízza a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalást a 
Cothec Energetikai Üzemeltetı Kft-vel /9021 Gyır, Aradi 
vértanúk útja 18. I. em. 5./ a megküldött tájékoztatójukban közölt 
2. alternatívára vonatkozóan. A hıszolgáltatás alapdíját  50.000,-
Ft. +ÁFA összegre kísérelje meg lecsökkenteni. 
 
Határidı: 2006. augusztus 31. 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 

 
 
 

d) Szécsi Imre és Rónai Erzsébet utcanév elnevezési kérelme 
 
Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti Szécsi Imre és Rónai Erzsébet csévharaszti lakosok 
beadványát, melyben azzal a kéréssel fordultak a Képviselı-testülethez, hogy az általuk 2004-
ben megvásárolt felsı-nyáregyházi óvoda mögötti 1368/2. hrsz-ú építési telekhez bevezetı út 
elnevezéséhez hozzájárulni sziveskedjenek, mivel az útnak még nincs neve. Kérik a testületet, 
hogy járuljanak hozzá a „Szivárvány” utca elnevezéshez. Megállapítja, hogy a napirendi 
ponttal kapcsolatban egyéb hozzászólás, vélemény, kérdés nem merült fel. Kéri, hogy az 
elhangzott javaslatról szavazással döntsön a testület.  
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 10 tagja, 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
a következı határozatot hozta:  
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43/2006. (V.16.) sz. Kt. határozat 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete  a 
felsı-nyáregyházai Óvoda mögötti út a „Szivárvány” utca 
elnevezést kapja.   
 
Határidı: 2006. június 30. 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 

 
 

e) Polgármesteri Hivatal és Napköziotthon épületek felújítására ajánlat 
 
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy a Cédrus Build Kft. elkészítette az a 
jelenlegi önkormányzati irodaépület és a vele szomszédos napközi otthon épületek 
felújítására, átalakítására vonatkozó terveket.  
Véleménye szerint az elkészített terv nagy és költséges építményt jelent, amit feleslegesnek 
tart. Javasolja a testületnek, hogy a terveket módosítassák, rajzoltassák át egy kisebb mérető 
épületre, aminek a költsége kb. 85 mFt. lenne. 
 
Kocsis Sándor képviselı szerint a vállalkozótól egy módosított tervet kellene kérni új 
látványtervekkel, amelyen már az új parkoló is fel lenne tüntetve. 
 
Maszel László képviselı szerint árajánlatot kellene kérni több vállalkozótól a beruházásra. 
Egyetért azzal, hogy szükséges lenne a felújításra, mivel a környezı épületek, a felújított 
könyvtár, az új iskola épület mellett szépen mutatna egy felújított hivatal.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb 
hozzászólás, vélemény, kérdés nem merült fel. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 10 tagja, 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
a következı határozatot hozta:  
 

44/2006. (V.16.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
megbízza a polgármestert, hogy a Cédrus Build Plussz Kft-t 
/1117 Budapest, Diószegi u. 47/a./ kérje fel egy új, kisebb mérető 
hivatali épület megtervezésére, látványtervek elkészítésére.    
 
Határidı: 2006. június 15. 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 

 
 
 

f) Akácfa utca elektromos hálózat bıvítése 
 
Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a testületet, hogy mivel az Akácfa utcában lévı 
475/4., 475/9., valamint 475/10. hrsz-ú ingatlanok energiaellátása és közvilágítása továbbra 
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sem megoldott, erre vonatkozóan megkérte a DÉMÁSZ Rt. árajánlatát. Az áramszolgáltató  
az említett ingatlanok villamosítására megküldött ajánlatában 1.085.000,-Ft+ÁFA összeget 
állapított meg, mely 2006. augusztus 10-ig érvényes. Az Önkormányzat köteles belterületen 
gondoskodni a közvilágítás kiépítésérıl. 6 hónap az elintézési idı, az összeget nem ebben az 
évben kell kifizetni,  hanem 2007-re megy át a fizetési kötelezettség. Megállapítja, hogy a 
napirendi ponttal kapcsolatban egyéb hozzászólás, vélemény, kérdés nem merült fel. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 10 tagja, 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
a következı határozatot hozta:  
 
 

45/2006. (V.16.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
Akácfa utcában lévı 475/4., 475/9., 475/10. hrsz-ú ingatlanok 
elıtt vállalja a közvilágítás kiépítését.  

 
Határidı: 2006. június 15. 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 

   
 

g) Tanév korábban történı befejezésének kérvényezése 
 
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy Schmickl László ÁMK Igazgató kérelmet 
nyújtott be az Önkormányzathoz a tanév 1 héttel korábban történı befejezésére. A tanév 
rendjérıl szóló 11/2005. /VI.8./ OM rendeletben meghatározott szorgalmi idıt, melynek 
utolsó tanítási napja 2006. június 15. az új iskola építkezésével kapcsolatos okoknál fogva egy 
héttel kívánják lerövidíteni. Kérelmében leírta, hogy a törvényben meghatározott szükséges 
tanórákat minden tantárgyból teljesíteni tudják. Amennyiben a fenntartó engedélyezi, abban 
az esetben az utolsó tanítási nap 2006. június 9. lenne. Elmondja, hogy az Oktatási Bizottság 
elfogadta a kérelmet. A napközi ellátásra vonatkozóan pedig fel kell mérni az igényt, hogy 
hány gyermek igényelné. 
 
Fekete Sándorné képviselı bár egyetért azzal, hogy szükség van az építkezés miatti 
költözésre, de nem tudja, hogy valósítják meg a tanárok a kötelezı óraszám betartását.   
    
Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a kérdezıt, hogy a kötelezı tanítási napok 
száma biztosított, hiszen egész évben tudták, hogy ez így fog bekövetkezni, így a 
pedagógusok kötelezı óraszáma is biztosított.  
Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb hozzászólás, vélemény, kérdés 
nem merült fel. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 10 tagja, 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
a következı határozatot hozta:  
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46/2006. (V.16.) sz. Kt. határozat 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
hozzájárul az Általános Iskola felújítási és építési munkái miatt a 
tanév egy héttel korábban történı befejezéséhez, melynek 
idıpontja: 2006. június 9. /péntek/  

 
Határidı: 2006. június 1. 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 

   
 

h) Hitoktatás órarendi tantárgyként történı oktatásához hozzájárulás kérés 
 
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy azzal a kérelemmel fordultak a Képviselı-
testülethez a Római Katolikus, Református és Evangélikus Egyházak lelkészei, hogy 
szeretnék szeptembertıl órarendi tantárgyként oktathatni a hittant a gyerekeknek. 
Kérelmükbe leírták, hogy a tárgyi feltételek adottak, az anyagi feltételeit abból a forrásból 
szeretnék elıteremteni, amibıl a testület évek óta a hitéleti, építési támogatásokat utalta át a 
három felekezetnek. Véleménye szerint nem lehet elzárkózni a kérdéstıl, de az új igazgatóval 
kell majd errıl egyeztetni.  Anyagi vonzata kb. 1 mFt lenne éves szinten. Anyagi fedezetrıl a 
testületnek kell döntenie.  
 
Fekete Sándorné képviselı véleménye szerint nem kellene a tanítási órákba beilleszteni a 
hitoktatást. Az utolsó, 5., 6. órákban kellene megtartani akár egyszerre a három felekezetnek 
és nem bolygatni a tanórák menetét.  
 
Bernula István alpolgármester véleménye szerint akkor kellene visszatérni a kérdésre,   
amikor lesz új iskolavezetés.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb 
hozzászólás, vélemény, kérdés nem merült fel. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 10 tagja, 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
a következı határozatot hozta:  
 

47/2006. (V.16.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
három felekezet által benyújtott kérelmét, miszerint a hitoktatást 
órarendi tantárgyként kívánják oktatni, elnapolja. A döntést az új 
intézményvezetı kinevezése, az új tanévkezdés elıtti Képviselı-
testületi ülésen kívánja megtárgyalni.   

 
Határidı: 2006. augusztus 30. 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 
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i) Kanta Jánosné és Simon György /Dózsa Gy. u. 30./ önkormányzati lakás felújítási 

     munkáival  kapcsolatos kérelme 
 
  
Kravecz László polgármester elmondja, hogy kérelmet nyújtott be Kanta Jánosné és Simon 
György a Dózsa Gy. u. 30. szám alatti Önkormányzati bérlakás külsı homlokzat és 
járdaépítés anyagvásárlására. Az anyagigény nem nagy, a munkát elvégzik ık. Megállapítja, 
hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb hozzászólás, vélemény, kérdés nem merült fel. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 10 tagja, 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
a következı határozatot hozta:  
 

48/2006. (V.16.) sz. Kt. határozat 
 

1./ Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Kanta Jánosné és Simon György Nyáregyháza, Dózsa Gy. u. 30. 
szám alatti lakosok kérelmének helyt ad, az Önkormányzati 
bérlakás külsı homlokzat, valamint járdaépítéshez szükséges 
anyagmennyiséget biztosítja.  
 
2./ Felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a felújításhoz az 
anyagszükségletet mérje fel és annak alapján történjen az anyag 
biztosítása. 

 
Határidı: 2006. június 30. 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 

   
 

j) Bernula István külterületi ingatlan címjegyzékbe történı felvételének 
kérelme 

 
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy Bernula István Nyáregyháza, Kossuth L. u. 
40. szám alatti lakos azzal a kérelemmel fordult a Képviselı-testülethez, hogy a tulajdonában 
lévı 027/2. hrsz. alatti külterületi ingatlanának a települési címjegyzékbe „Bernula-tanya” 
néven történı felvételéhez hozzájárulni sziveskedjenek. Kérelmében leírta, hogy a területen 
lévı lakóépületet állandó lakhelyként használja, ezért szeretné hivatalosan regisztráltatni. A 
tanyát évtizedek óta „Bernula tanya”-ként ismerik a faluban. 
 Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb hozzászólás, vélemény, kérdés 
nem merült fel. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 10 tagja, 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
a következı határozatot hozta:  
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49/2006. (V.16.) sz. Kt. határozat 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
027/2. hrsz-ú külterületi - állandó lakásként lakott -  ingatlant a 
település címjegyzékébe „Bernula tanya” címen felveszi.  
 
Határidı: 2006. június 30. 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 

  
 
Egyéb tájékoztatások: 
 
Kravecz Lászlóné polgármester tájézoktatja a képviselı-testületet, hogy a beruházások miatt 
nehéz anyagi helyzetben van az Önkormányzat, javasolja, hogy a bérmegtakarításból 
származó pénzt zárolják. Az intézmények meggondolatlanul költekeznek, úgy érzik, hogy a 
költségvetésben szereplı pénzt mindenáron el kell költeni. Nem törvényszerő, hogy az 
Önkormányzat a meggondolatlan kiadásaikat finanszírozza. Nem költségvetésen kívül 
költekeznek, de a megadott pénzt szükségszerőnek látják, hogy elköltsék. 
 
- Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy az új iskola színterve elkészült. Elmondja, hogy a 
régi postánál és a mővelıdési háznál a közmunkások megcsinálták az átjárók. 
- A Kis Boróka bábegyüttes a megyei seregszemlén arany éremes lett.  
 
Maszel László képviselı megkérdezi, hogy miért nem volt a felsı-nyáregyházi óvodában 
megtartva az „Anyák napja”? Kérdésére válaszolva Kravecz Lászlóné polgármester 
elmondja, hogy a felsı-nyáregyházi óvodában azért nem tartottak külön anyáknapját, mert az 
évzáró ünnepély keretében fognak megemlékezni róla.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirenden szereplı kérdéseket 
megtárgyalta a testület. Egyéb hozzászólás, javaslat, kérdés nem érkezett, ezért megköszönve 
a jelenlétet, 19.25 órakor a nyilvános ülést bezárja.  

 
 

- kmf.- 
 
 
 

Kravecz Lászlóné      Kriskó Jánosné 
  polgármester         mb.  jegyzı 

 
   


