
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. június 20. 

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  
Hugyák István 

     Hugyik Károlyné  
     Kocsis Sándor 
     Kovács Jolán 
     Lipót Pál Józsefné  
     Maszel László  
     Tóth Pálné  képviselık 
   

tanácskozási joggal:  Kriskó Jánosné mb. jegyzı  
      
 
Kravecz Lászlóné polgármester köszönti a Képviselı-testület tagjait. Megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes, mivel a 12 fıs testület 10 tagja megjelent.  
 
Javasolja a Képviselı-testületnek az orvosi ügyelet tapasztalatairól szóló 3. napirendi pont 
levételét, mivel nem érkezett anyag a napirendhez, és az ügyeletvezetı sem jelent meg az 
ülésen. A következı testületi ülésen kerül megtárgyalásra.   
 
Javaslatára az ülés napirendjét a képviselı-testület az alábbiak szerint fogadta el:  
 
N a p i r e n d 
 

 1., Nyáregyháza egészségügyi helyzete, anya és gyermekvédelem helyzete 
  Elıadók: háziorvosok, gyermek háziorvos, fogorvos, védını 
 

2., dr. Teveli Zsombor közcélú lakás fejlesztésével kapcsolatos kérelme            
Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 

 
 3., Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységérıl 
  Elıadó: intézményvezetı 
 

 4., Nyáry Pál Általános Iskola igazgató választása 
  Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 
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5., Napsugár Óvodai Intézmény vezetıjének választása 
  Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 

 
6., A gyermekvédelem helyi rendszerére vonatkozó rendelet alkotása 

  Elıadó: Kriskó Jánosné mb. jegyzı 
 
        7., Egyebek 
  
 a) Cédrus Build Plussz Kft. ajánlata a községháza és napköziotthon átépítésére 
  Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester, Gál Gyula kivitelezı képviselıje 
 b) Építési kötelezettség törlése 
  Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester  
 c) Járdaépítési kérelmek 
  Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 

d) Tájékoztató pénzügyi vezetıi, valamint a mőszaki elıadói munkakör betöltésére     
     érkezett pályázatokról 
  Elıadó: Kriskó Jánosné mb. jegyzı 
 e) Hitelfelvétel 
  Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 
 f) Szilárd hulladék elszállításáról tájékoztatás 
  Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 
  
 
 

1., Nyáregyháza egészségügyi helyzete, anya és gyermekvédelem helyzete 
 
Kravecz Lászlóné polgármester köszönti a megjelent háziorvosokat, gyermekorvost, 
valamint védınıt. Megköszöni az írásban benyújtott beszámolókat. Átadja a szót a 
testületnek, hogy tárgyalja meg Nyáregyháza egészségügyi helyzetét.  
 
Fekete Sándorné képviselı kérdezi, hogy a diszpécser központtal kapcsolatban tudunk e 
tenni valamit? Kérdésére válaszolva Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy az 
Albertirsai esetkocsit most adták át, tehát fejlıdés tapasztalható e téren.  
 
Dr. Marjai Viktor háziorvos elmondja, hogy sajnos leépítések folynak a mentıszolgálatnál, 
Monoron nincs diszpécser szolgálat.  
 
Dr. Teveli Zsombor házirorvos elmondja, hogy részállásban dolgozott már 
mentıszolgálatnál, így tisztában van vele, hogy mőködnek a dolgok. A diszpécser 
szolgálatokat átszervezték, így részletesen útba kell igazítani a mentıs kollégákat.  
 
Fekete Sándorné képviselı kérdezi, hogy mennyibe kerül a koleszterinszint mérı? Kérdésére 
válaszolva dr. Marjai Viktor háziorvos elmondja, hogy a készülék megvan, és ingyen van. 
Továbbá kérdezi, hogy Dr. Teveli Zsombor háziorvos szolgálati lakásán a kémény 
meghosszabbítására irányuló kérelemrıl tud e valamit az Önkormányzat? Kérdésére 
válaszolva dr. Teveli Zsombor háziorvos elmondja, hogy  azért nyújtott be kérelmet, mert a 
kémény meghosszabbítása szükségessé vált a lakáson. A várható költsége mintegy 30 ezer 
forint, melyet számlával igazol, és kéri a lakbérbe történı beszámítását.  
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Maszel László képviselı elmondja, hogy a rendelıben megjavította a falicirkót. A készülék  
teljesítménye kicsi, nem főti ki a rendelıt. A kémény nincs kibélelve, életveszélyesen üzemel, 
alkalmatlan a főtésre.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy le kell írni ezeket a problémákat, hogy 
életveszélyes a készülék és be kell szerezni egy újat. 
 
Fekete Sándorné képviselı kérdezi, hogy a laboratórium mőködtetésével kapcsolatban 
milyen megoldást lát elfogadhatónak? Kérdésére válaszolva dr. Teveli Zsombor háziorvos 
elmondja, hogy a laboratórium mőködtetésének elszámolásában javasolja az eddigi szerzıdés 
megszüntetését, és változatlan feltételekkel történı közalkalmazotti munkavállalói szerzıdés 
megkötését az Önkormányzat és Rácz Lajosné között. Azért van szükség a változtatásra, mert 
keddi és csütörtöki napokon a rendelésen egyedül volt, ami egyrészt nem szabályos, másrész 
szükség van az asszisztensre. A betegeknek többet kellett várakozni, ami súrlódásokhoz 
vezetett. Javasolja, hogy a változás augusztustól kerüljön bevezetésre.  
 
A gyermekorvos beszámolójában leírt gyógy testneveléssel kapcsolatban egyetért, valóban 
szükség lenne a bevezetésére. A fogorvos beszámolójához hozzáfőzi, hogy hiányzik róla az 
aláírás. Véleménye szerint, ha beindul az egymőszakos oktatás az iskolában, akkor tanítás 
után kellene a tanulóknak megjelenni az iskolafogászaton. 
 
Dr. Nemeskéri Gabriella fogorvos elmondja, hogy az iskolafogászaton való megjelenés nem 
jelent nagy kiesést a tanítási órákról. Viszont a felnıtt betegek nagy része, csak délután tud 
elmenni a  rendelésre. Kizárólag tanítási idıben megoldott a gyerekek ellátása, mivel ık már 
délután nem jönnének vissza a rendelésre. A visszarendelt gyerekek kb. 10%-a jelent meg a 
délutáni rendelésen. 
 
Fekete Sándorné képviselı kérdezi, hogy a gyerekek fejtetvességével kapcsolatban mi lehet 
a megoldás? Kérdésére válaszolva Jarábikné Kernács Erzsébet védını elmondja, hogy 
sajnos gyakori probléma az iskolában a tetves gyermekek kezelése, hazaküldése, illetve a 
közösségbe történı visszaengedése. Jó lenne, ha mindenki komolyan venné, mert súlyos 
közegészségügyi probléma. A tető betegséget terjeszthet, kellemetlen és fertızı. A szülık 
nyilatkozatot írnak alá arról, hogy a gyermeküket kikezelték. A gyerekeket nem lehet 
hazaküldeni.  
 
Bernula István alpolgármester dr. Marjai Viktor háziorvos beszámolóját elfogadásra 
javasolja a Képviselı-testületnek. Gratulál a Nyáregyházán eltöltött 45 év praktizáláshoz. 
Felhívja az utódok figyelmét a jó példára.  
 
Farkas László képviselı kérdezi, hogy van e a rendelıkben mőködı EKG berendezés? 
Kérdésére válaszolva dr. Teveli Zsombor háziorvos elmondja, hogy a felsı-nyáregyházi 
rendelıben lévı készülék nem megfelelı, nem ad használható információt. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy a következı évi költségvetésbe be kell 
tervezni egy új készülék megvásárlását. 
 
Lipót Pál Józsefné képviselı megköszöni dr. Marjai Viktor háziorvos beszámolóját, valamint 
gratulál a községben eltöltött hosszú évek munkájához. A gyermekorvosnak szintén köszöni a 
segítségét. Elmondja, hogyha az iskola egymőszakos lesz, akkor Stift Károly testnevelı tanár 
jóvoltából megoldottá válik a gyerekek gyógy testnevelése. A tetvességgel kapcsolatban 
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elmondja, hogy a gyerekeket nem szabad hazaküldeni. Ha tudomásuk van az óvónıknek arról, 
hogy a szülı otthon van,  abban az esetben haza szokták vinni a gyermeket, és a szülı otthon 
kezeli le.  
 
Tóth Pálné képviselı megköszöni dr. Marjai Viktor háziorvosnak a munkásságát.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester megköszöni a tartalmas beszámolókat. Dr. Nemeskéri 
Gabriella fogorvos beszámolójával kapcsolatban elmondja, hogy a rendelıben lévı bútorokat 
és kézi mőszereket más kondíciókkal áll módjában az Önkormányzatnak értékesíteni. 
Véleménye szerint a környékbeli rendelıkhöz képest nincs szégyenkeznivalónk. Megkéri az 
orvosokat, hogy a telefonokat mérsékelten, visszafogottan használják, mert az Önkormányzat 
nem tudja kigazdálkodni ekkora beruházások mellett a magas telefonszámlákat. A téli 
idıszakban pedig a takarékosabb főtésre figyeljenek jobban oda, mert többször is elıfordult, 
hogy a rendelık ablaka tárva-nyitva volt, így a számlák elég magasak voltak. Köszöni az 
egészségügyben dolgozók munkáját. A Nyáregyháza egészségtérképének elkészítésében 
pedig kéri az orvosok segítségét, javaslatát. Az orvosi ügyelettel kapcsolatban Pilisen 
értekezletet fognak tartani, melyen Kriskó Jánosné mb. jegyzı vesz részt. Gondok merültek 
fel az ER. Bt-vel kapcsolatban, mivel nem fizetnek bért az orvosoknak, nem vásárolják meg a 
gyógyszereket. Az orvosok pedig ilyen feltételekkel nem hajlandóak részt venni az 
ügyeletben.  
Tájékoztatja a testületet, hogy Kocsis Sándor és Hugyák István képviselık 16.20 perckor 
megérkeztek, a Képviselı-testület 12 fıvel folytatja ülését.  
 
Dr. Teveli Zsombor háziorvos kiegészítésként elmondja, hogy tudomása van az ügyelettel 
kapcsolatos problémákról. Rendkívüli helyzet esetén átmenetileg biztosítani tudják az ügyelet 
ellátását, ha szükség van rá, áthidaló megoldásként.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester megköszöni a felnıtt háziorvosok beszámolóit. Megállapítja, 
hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem merült fel.  
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
a következı határozatot hozta:  
  

56/2006. (VI.20.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete dr. 
Marjai Viktor és dr. Teveli Zsombor felnıtt háziorvosok 
Nyáregyháza egészségügyi helyzetérıl szóló beszámolóját 

t u d o m á s u l    v e s z i. 
 
 
Kravecz Lászlóné polgármester megköszöni a gyermekorvos beszámolóját. Megállapítja, 
hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem merült fel.  
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
a következı határozatot hozta:  
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57/2006. (VI.20.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete   
dr. Hajdúhegyi Ágnes gyermekorvos Nyáregyháza egészségügyi 
helyzetérıl szóló beszámolóját     

t u d o m á s u l    v e s z i. 
 
 
Kravecz Lászlóné polgármester megköszöni a védını beszámolóját. Megállapítja, hogy 
egyéb hozzászólás, kérdés nem merült fel.  
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
a következı határozatot hozta:  
  

58/2006. (VI.20.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete   
Jarábikné Kernács Erzsébet védını Nyáregyháza egészségügyi 
helyzetérıl szóló beszámolóját     

t u d o m á s u l    v e s z i. 
 
 

2., dr. Teveli Zsombor közcélú lakás fejlesztésével kapcsolatos kérelme            
 
Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti dr. Teveli Zsombor háziorvos Csengı u. 12. szám 
alatti bérlı lakbér-beszámítási kérelmét. Kémény meghosszabbítása vált szükségessé a 
lakáson, melynek várható költsége mintegy 30 ezer forint.  
 
Megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem érkezett. Kéri, hogy az elhangzott kérelemrıl 
szavazással döntsön a testület.  
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
a következı határozatot hozta:  
 

59/2006. (VI.20.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
dr. Teveli Zsombor háziorvos Nyáregyháza, Csengı u. 12. 
szám alatti lakos közcélú lakás bérlıjének a lakás kémény 
meghosszabbítás számlával igazolt költségének 
lakbérbeszámítás útján történı érvényesítéséhez hozzájárul.  
 
A kémény meghosszabbításának számlával igazolt    
költségének lakbérbeszámítás útján történı érvényesítéséhez 
hozzájárul.  
 
Határidı: 2006. július 10. 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 
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3., Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységérıl 

 
Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Monor Városi Családsegítı 
és Gyermekjóléti Szolgálat részérıl Ispány János intézményvezetı elfoglaltsága miatt nem 
tudott megjelenni az ülésen. A témával kapcsolatban felmerülı kérdésekre Kemenár Lászlóné 
családsegítı tud válaszolni.  
 
Fekete Sándorné képviselı megköszöni Kemenár Lászlóné munkáját. Sok a munka e téren, 
ha a kimutatásban szereplı számokat nézzük.  
 
Bernula István alpolgármester gratulál Kemenár Lászlóné munkájához, az intézkedések 
gyors és pontos megtételéhez.  
 
Kriskó Jánosné mb. jegyzı elmondja, hogy a szociális ágazat egyik legnehezebb feladata, 
mivel nehéz körülmények közt élı emberekkel kerülnek szembe. Komoly, nehéz feladatot 
látnak el. A problémás esetekre oda kell figyelni az intézményekben is. Szükség van arra, 
hogy a jelzırendszert az intézmények is mőködtessék, nem telefonon, hanem írásban. 
Kerekasztalt kell létrehozni, a problémákat megbeszélni, mivel a nyáregyházi statisztika 
kedvezıtlen, nincs kellı információ a problémás esetekrıl. Nagyobb odafigyeléssel kell 
lennünk az elkövetkezendı idıben. A házi segítségnyújtás mőködik, de nem úgy, ahogy 
kellene. Mikrotérségi, vagy makrotérségi szinten lehetne létrehozni társulást. A szociális 
szolgáltatást el kell végezni, amihez szakértelem kell, a gondozó napi feladatait be kell 
osztani, irányítani, ellenırizni, szakmai felügyeletet el kell látni.  
 
Lipót Pál Józsefné képviselı elmondja, hogy Kemenár Lászlóné és az óvoda között a 
jelzırendszer jól mőködik. A problémás eseteknél a gyermeket nevelési tanácsadóba küldik, 
ahol kezelésbe veszik. Akivel nagy gond van és esetleg a nevelési tanácsadó nem tudja 
megoldani, azt jelzik Kemenár Lászlónénak. Kerekasztal megbeszélés már megtörtént. 
 
Kemenár Lászlóné családsegítı elmondja, hogy az óvodától valóban írásban kapja a jelzést, 
amennyiben gond merülne fel bármelyik gyermekkel. Esetjelzı adatlapot adott az óvodának, 
ahol jól mőködik a dolog. 
 
Kriskó Jánosné mb. jegyzı javasolja, hogy a Képviselı-testület hatalmazza fel az 
Önkormányzat intézményeit, a védınıi szolgálatot, hogy a Gyermekjóléti és Családsegítı 
Szolgálatnak írásban jelezzék a problémás gyermekeket.    
   
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 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
a következı határozatot hozta:  
  

60/2006. (VI.20.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a  
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Nyáregyházán végzett 
munkájáról szóló beszámolót   e  l  f  o  g  a  d  j  a. 
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 4., Nyáry Pál Általános Iskola igazgató választása 
 
Kravecz Lászlóné polgármester köszönti a megjelent pályázókat, valamint azokat, akik 
érdeklıdéssel figyelik a testület döntését. Az ÁMK megszüntetésére került, mivel a 3 
egységet – iskola, óvoda, könyvtár – egy ember nem tudta irányítani, nem történt elırelépés. 
A fórumokon a szavazások rendben lezajlottak. Az Oktatási Bizottsági ülésen Forgács 
Zsuzsanna 1 igen, és 8 nem szavazatot, Villand József pedig 8 igen, és 1 nem szavazatot 
kapott. Így a bizottság Villand József pályázatát javasolta a testületnek elfogadásra. Schmickl 
László írásban visszavonta pályázatát.  
 
Forgács Zsuzsanna pályázó ismerteti a testülettel a pályázatában szereplı terveit, 
elképzeléseit. Kiemeli, hogy az új iskolát megfelelıen kell kihasználni. Az oktató, nevelı 
munkán felül olyan rendszert kellene kialakítani, amibıl az iskolának bevétele is származna. 
Ötletként felmerült benne az a lehetıség, hogy az új iskola lehetne az Apáczai kiadó 
bázisiskolája, mellyel támogatást szerezhetnének. Amit még a pályázatából ki szeretne 
emelni, a környezetvédelemre és egészséges életmódra történı nevelés, az ÖKO iskola 
gondolata. Fontosnak tartja a saját nevelési igényő gyerekek, családok segítését, a pedagógus, 
szülı, gyermek összhangban való tevékenykedését. Javasolja fejlesztı pedagógus 
alkalmazását. A mővészeti neveléssel kapcsolatban fontosnak tartja, hogy ne csak kihelyezett 
tagozat legyen, össze kellene hangolni a mővészeti tevékenységet, a bábcsoport is mehetne 
elıadásokat tartani.  
 
Bernula István alpolgármester elmondja, hogy a benyújtott pályázatot áttanulmányozta, 
gratulál a munkához. Amennyiben ıt választanák meg az új iskola igazgatójának, hogyan 
oldaná meg az igazgatóhelyettes problémát? Kérdésére válaszolva Forgács Zsuzsanna 
pályázó elmondja, hogy az egységvezetı, valamint a kollégák véleményét feltétlen 
megkérdezné ez ügyben.  
 
Fekete Sándorné képviselı gratulál Forgács Zsuzsanna pályázatához. Mindenre kiterjedı, 
sok jó ötlet van benne, szakkörök, ÖKO iskola gondolata, stb. A mőködési kiadásokkal 
kapcsolatban megkérdezi, hogy mennyire van rálátása egy iskola gazdasági helyzetére? 
Kérdésére válaszolva Forgács Zsuzsanna elmondja, hogy új iskola átadásában már részt vett 
és dolgozott együtt olyan kollégával, aki az iskolai gazdasági ügyeket intézte.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester megköszöni Forgács Zsuzsanna tájékoztatóját. Átadja a szót 
Villand Józsefnek, hogy ismertesse pályázatát.  
 
Villand József pályázó elmondja, hogy 3 témával kapcsolatban szeretne bıvebb tájékoztatást 
adni. Elıször is szeptemberben egy összevont szülıi értekezlet összehívását tartaná 
szükségesnek, melyen az új épülettel kapcsolatban felmerülı felelısségrıl, lehetıségekrıl, az 
új házirend megtárgyalásáról lenne szó. Fontosnak tartja egy betartható házirend 
megvalósítását, a szülık és az iskola közti jó kapcsolatot. Minıségi munkát szeretne 
megvalósítani, mert nem elég bekerülni egy iskolába, ott helyt is kell állni. Bemutatóórák és 
nyílt napok szervezésével könnyebben meg lehetne ítélni az iskolában folyó munkát. Második 
fontos dolog a szülık meggyızése arról, hogy a gyermek alapot kap ebben az iskolában, ezzel 
talán megszőnne az elvándorlás, és vonzóvá lehetne tenni a helyben tanulást. A szép, új épület 
vonzó lehet, így a benne folyó munka színvonalának is megfelelınek kell lennie. A harmadik 
dolog amit kiemelne a tornaterem hasznosítása, ami bevételi forrást jelenthetne az 
intézménynek. Komoly gazdálkodást igényel, elsısorban az iskolai programok 
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lebonyolítására szolgálna, de a bérbeadásban is gondolkodni lehet. Fontos az állagmegırzés, 
nehogy néhány év alatt tönkremenjen, ezért felelısökre lenne szükség, a terem átadás-
átvételénél.  
 
Bernula István alpolgármester kérdezi, hogy kivel szeretné a vezetıi munkát megosztani? 
Kérdésére válaszolva Villand József pályázó elmondja, hogy elıször is fontosnak tartja a 
nevelı testületben a konfliktusok, ellentétek megoldását, a meglévı szembenállás 
megszüntetését. Gondolkodik rajta, hogy alsós nevelı lenne a megfelelı ember. Konkrét 
nevet nem szeretne mondani.  
 
Fekete Sándorné képviselı elmondja, hogy áttanulmányozta a pályázatot. Jónak tartja benne, 
hogy a rongálásokat anyagi felelısségre vonással oldaná meg. Véleménye szerint a rajz 
szaktanterem kérdése az nem jelenthet problémát, mert a termek szép világosak. Kérdezi, 
hogy a testnevelés órákkal kapcsolatban milyen megoldást lát elképzelhetınek? Az 
elvándorlás miatt kevesebb a fejkvóta, komolyan kell venni a dolgot, mert anyagiakban nagy 
problémát jelenthet a késıbbiekben. A pályázatban leírt fegyelmi helyzet problémáját jól látja. 
Kérdezi, hogy mennyire ismeri a költségvetéssel, bérgazdálkodással kapcsolatos feladatokat? 
Kérdésére válaszolva Villand József pályázó elmondja, hogy a testnevelés órák 
szempontjából az idei év rendhagyó volt. A gyerekek érdemjegyeket kaptak ugyan, de a 
lehetıség minimális volt az építkezés miatt. Általában a napközi udvarban voltak megtartva 
az órák. Egyedi alkalmakkor elıfordulhat, hogy elmarad a testnevelésóra, de véleménye 
szerint nem lehet megvonni a gyerekektıl. Tömegsport keretében pótolni kellene. A rajz 
szaktanteremmel kapcsolatban elmondja, hogy az új iskolai létesítmény biztosítja a 
feltételeket, a rajz oktatás színvonala nem fog csökkenni. A tanulói elvándorlással 
kapcsolatban elmondja, hogy valóban problémát jelent, 2002. évben 360 fırıl 337 fıre, 
vagyis 23-al csökkent a létszám. Egy hosszú távú folyamat a gyermekek „visszacsábítása”, 1-
2 éves periódus alatt nyilván nem megoldható. A gazdálkodással kapcsolatban elmondja, 
hogy tudta mikor zajlik a költségvetés összeállítása, de nem ismeri az iskola gazdálkodását. 
Ezzel kapcsolatban segítséget kérne a mőködtetıtıl. A saját konyha ötlete egy hosszú távú 
terv.  
 
Tóth Pálné képviselı gratulál, Villand József pályázatához. Helyesnek tartja a tanulói 
elvándorlás problémájának a megoldását, valamint a tantestületben fennálló ellentétek 
megszüntetését.  
 
Maszel László képviselı véleménye szerint hiányzik a pályázatokból a továbbtanulással 
kapcsolatos kérdések megoldására vonatkozó javaslatok. Több évvel ezelıtt már javasolta az 
ÁMK vezetıjének, hogy pályaválasztás elıtt hasznos lenne, ha a diákok megismerkednének a  
különbözı szakmákkal, mert a szakma elméleti részét az iskolában megtanulhatják, de a 
gyakorlati részével ismerkedhetnének a szakembereknél.   
 
Forgács Zsuzsanna pályázó elmondja, hogy fontos dolognak tartja a pályaorientációt, a 
pályaválasztást. Nagykırösön a 7. osztályos szülıknek és diákoknak bemutatót szerveznek a 
térség középfokú iskoláiról, ahol hallhatják a kínálatot, megismerkedhetnek az iskolák 
tevékenységével. Szintén Nagykırösön lakatos, cukrász üzemeket látogattak meg a diákokkal, 
ács és asztalos szakemberek mőhelyeivel ismerkedtek.  
 
Villand József pályázó elmondja, hogy mindig is volt lehetıség a középiskolákban szervezett 
nyílt napok látogatására. Véleménye szerint egy 14 éves gyerek nem tudja eldönteni, hogy 
merre felé orientálódjon. Fontosnak tartja a szakköröket. Jó ötletnek tartja Maszel László 
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képviselı felvetését, mert fontos, hogy a diákoknak ne csak elképzelései legyenek egy-egy 
szakmáról, hanem azzal a gyakorlatban is megismerkedjenek.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester megköszöni a pályázóknak a beszámolókat, valamint azt, 
hogy elfáradtak a fórumokra. Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb 
kérdés, hozzászólás nem érkezett. Kéri, hogy nyílt szavazással döntsön a testület.   
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 12 tagja, 1 igen, 11 nem szavazattal a következı határozatot 
hozta:  
  

61/2006. (VI.20.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Forgács Zsuzsannát nem kívánja alkalmazni a  Nyáry Pál 
Általános Iskola igazgatójaként. 
 
Határidı: azonnal  
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 
 

 
Kravecz Lászlóné polgármester kéri, hogy Villand József pályázatáról szavazással döntsön a 
testület. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 12 tagja, 11 igen, 1 nem szavazattal a következı határozatot 
hozta:  
  

62/2006. (VI.20.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
elfogadja Villand József pályázatát, és megbízza 2006. augusztus 
1. napjával a  Nyáry Pál Általános Iskola vezetésével. 
 
Határidı: 2006. július 31.  
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 

 
 
5., Napsugár Óvodai Intézmény vezetıjének választása 

 
 
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy egy pályázat érkezett be az óvoda vezetıi 
állásra.  Jogilag megfelelt, a fórumok ellenszavazat nélkül elfogadták. Átadja a szót Lipót Pál 
Józsefnénak, hogy ismertesse pályázatát. 
 
Lipót Pál Józsefné pályázó elmondja, hogy 1987. óta dolgozik az óvodában. Mindig is 
törekedett a gyermek központúvá válásra, a gyermekek érdekeit tartotta szem elıtt. Dolgozói 
véleményét rendszerint kikéri. Bázisközponttá szeretné kialakítani az újonnan épülı óvodát. 
Támogatja a kollégák továbbtanulását, hogy ne kelljen utazó pedagógust bevonni a munkába. 
Beindult az ovi-foci, valamint tervbe van véve a gyermektánc szervezése is.  
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Maszel László képviselı kérdezi, hogy miért hiúsult meg az óvoda pedagógus program? 
Kérdésére válaszolva Lipót Pál Józsefné pályázó elmondja, hogy személyi feltételei vannak 
a dolognak, fordába lehetne csak megoldani. Jó dolog lenne, ha véghez lehetne vinni, de 
sajnos jelenleg nem megoldható. 
 
Hugyák István képviselı gratulál Lipót Pál Józsefné pályázatához. Véleménye szerint eddig 
is jó vezetı volt, aki kiállt a dolgozói mellett.  
 
Fekete Sándorné képviselı áttanulmányozta a pályázatot, és jónak találta. Véleménye szerint 
a legfontosabb a jó munkahelyi légkör megteremtése. Nem tartja jónak a plusz gyermek 
létszámot. A tagóvoda 40 férıhelyes és 50 gyermek van felvéve. Javasolja, hogy a 
nagycsoportosok ne csak az elsı osztályosoknál tegyenek látogatást, hanem ismerkedjenek a 
napközivel is. 
 
Lipót Pál Józsefné pályázó elmondja, hogy a gyermeklétszám a bevándorlásokkal növekszik. 
A törvény megengedi, az OKÉV is engedélyezi a plusz létszámot. Azokat a gyermekeket, 
akik betöltik a 3. életévüket, felveszik a központi óvodában. A havi váltásos rendszer jól 
bevált, mivel van olyan óvónı, akinek az ének, van akinek a mese-vers oktatás megy jobban. 
A csoportnak 2 „gazdája” lenne, 2 óvónı vinné végig a gyerekeket, csak szervezés kérdése a 
dolog. Az óvónık munkája többrétő, törekszenek a minıségi munkára. A helyettest két 
szempont szerint választaná meg. Felsı-nyáregyházán Kovácsné Maszel Anna volt a 
tagóvoda vezetı, valószínő, hogy ı is fog maradni, sokat fog segíteni, ha elvégzi az iskolát.   
 
Kravecz Lászlóné polgármester megköszöni a pályázónak a beszámolót. Megállapítja, hogy 
a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem érkezett. Kéri, hogy nyílt 
szavazással döntsön a testület.   
    
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
a következı határozatot hozta:  
 

63/2006. (VI.20.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
elfogadja Lipót Pál Józsefné pályázatát és 2006. augusztus 1-vel 
megbízza  a  Napsugár Óvodai Intézmény vezetésével. 

 
  Határidı: 2006. július 31. 
  Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 
 
 

6., A gyermekvédelem helyi rendszerére vonatkozó rendelet alkotása 
 

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy a képviselık írásban megkapták a rendelet-
tervezetet. Átadja a szót Kriskó Jánosné mb. jegyzınek, hogy ismertesse a napirendi ponttal 
kapcsolatos tájékoztatóját. 
 
Kriskó Jánosné mb. jegyzı elmondja, hogy a Kormány határozott az egységes 
családtámogatási rendszer kialakításáról, meghatározta a törvényalkotással kapcsolatos 
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feladatokat. Ez a határozat indította el a gyermekvédelem területén a jelentıs módosításokat. 
A legjelentısebb változás a rendszeres gyermekvédelmi támogatást érintette. Községünk 
esetében 130 család, 285 gyermek részesült e támogatásban. Ez a támogatási forma 2005. 
december 31. napjával megszőnt. A rendszeres gyermekvédelmi támogatás beépül az 
egységes családtámogatási rendszerbe, e támogatás helyett belépett a gyermekvédelmi 
kedvezmény, mely jegyzıi hatáskörbe került. A jegyzı 2006. január 1. és június 30. napjáig 
hatósági bizonyítványban, majd 2006. július 1. napjától határozatban dönt a kedvezmények 
megadásáról. A rendeletben pontosítottuk az egyes eljárási szabályokat. Kéri a Képviselı-
testületet, hogy az elıterjesztett rendelet-tervezetet fogadja el.  
 
Kovács Jolán képviselı elmondja, hogy a Szociális bizottság megtárgyalta a rendelet-
tervezetet, jónak találta, és javasolja a Testületnek elfogadásra. Véleménye szerint ha az 
ügyfél megtagadja, hogy az ügyintézı környezettanulmányt készítsen, akkor nem köteles az 
Önkormányzat megadni a támogatást.  
 
Kriskó Jánosné mb. jegyzı elmondja, hogy az ügyintézık gyorsan kiküldték az ügyfeleknek 
nyomtatványokat kísérı levéllel, melyben kérték a 8 napon belüli visszaküldést. Jogszabály 
kötelezıvé teszi, nem mérlegelhetünk, június 30-án már a kedvezményt ki kell utalni, mely 
5.000,-Ft gyermekenként.  

  
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem 
érkezett. Kéri, hogy a gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló rendelet elfogadásáról 
szavazással döntsön a testület. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
a következı rendeletet alkotta: 
   
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának 
 
 

9/2006. (VI.21.) sz.  rendelete 
 

a gyermekvédelem helyi rendszerérıl    
 

 
Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 16. § (l) bekezdésében, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv-ben (továbbiakban: Gyvt.) 157. §. (5) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és 
természetbeni ellátásokról, a gyermekvédelem helyi rendszerérıl az alábbi rendeletet alkotja.  
 
 

A rendelet célja 
 

l. §. 
 

E rendelet  célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén megállapítsa azokat az 
alapvetı szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek 
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törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermekek 
veszélyeztetettségének megelızésérıl és megszüntetésérıl, a hiányzó szülıi gondoskodás 
pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnıttek társadalmi 
beilleszkedésérıl.  
 
 
 

A rendelet hatálya 
 

2. §. 
 
(1) A rendelet hatálya kiterjed a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel a Nyáregyháza 
területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint – ha nemzetközi szerzıdés másként 
nem rendelkezik – az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkezı 
bevándorolt, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekekre, fiatal 
felnıttere és szüleikre. 
(2) A rendkívüli gyermektámogatás tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenıen 
kiterjed az Európai Szociális Kartát megerısítı országok állampolgárainak a külföldiek 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001 évi XXXIX. Törvény rendelkezései szerint 
jogszerően Magyarországon tartózkodó gyermekeire. 
(3) Nyáregyháza településen tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében 
is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a 
gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.  

 
 

                                                                      3.§ 
 
                                           Pénzbeli és természetbeni ellátások 
 
(1) A gyermekek védelmét az önkormányzat következı pénzbeli, természetbeni és 
személyes gondoskodás nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja: 

 
              a.- Pénzbeli és természetbeni ellátások: 

- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
- Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
- Szociális gyermekétkeztetés céljából nyújtott támogatás 

 
                                     b.- Személyes gondoskodást nyújtó ellátás 

- gyermekjóléti szolgálat, 
- gyermekek napközbeni ellátás, 
- iskola napközis ellátás 

 
(2) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 
a jegyzı hatáskörébe tartozik. 
(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ügyében, átruházott hatáskörben a 
Polgármester. 
(4) Szociális gyermekétkeztetés céljából nyújtott támogatás ügyében, átruházott 
hatáskörben a Szociális Bizottság jár el. 
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Eljárási rendelkezések 

 
4. § 

 
(l) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások 
megállapítására irányuló kérelmet a szülı vagy más törvényes képviselı a Polgármesteri 
Hivatalnál (továbbiakban: hivatalnál) terjesztheti elı.  
(2) A pénzbeli ellátások megállapítását nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá 
más, gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet is kezdeményezheti.  
(3)A Polgármesteri Hivatal a beérkezett kérelmeket döntésre elıkészíti, a támogatásra való 
jogosultság fennállását folyamatosan figyelemmel kiséri és szükség esetén javaslatot tesz a 
támogatás megszüntetésére. 

 
                                                              5.§ 
 
 
 (1) Az ellátásra való jogosultság elbírálásánál a kérelmezı köteles a Polgármesteri Hivatal 
által rendelkezésére bocsátott kérelmet, illetve vagyon és jövedelemnyilatkozatot, továbbá az 
abban szereplı jövedelmet és kiadásokat igazoló bizonylatokat, számlákat, igazolásokat 
csatolni. A jövedelmi illetve vagyoni viszonyokra  vonatkozó nyilatkozatot az együtt élı 
család minden tagjára meg kell tenni. 
 
(2) A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a közös háztartásban élı  hozzátartozók vagyoni 
viszonyaira is. 

 
(3) A kérelemben valamint a jövedelem nyilatkozatban szereplı adatok valódiságának 
megállapítása céljából, a döntéshozatal elıtt, valamint a már folyósított támogatás 
felülvizsgálata során környezettanulmányt kell készíteni, kivéve, ha 6 hónapnál nem régebbi 
környezettanulmány áll a hivatal rendelkezésére. 

 
(4) Ha az önkormányzat illetékes bizottsága, vagy a jegyzı hivatalos tudomása vagy a 
környezettanulmány készítése alapján, a kérelmezı életkörülményeire tekintettel a 
jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezıt az általa lakott lakás, 
illetve saját és vele közös háztartásban élı hozzátartozó a vagyon fenntartási költségeit 
igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek 
meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplı jövedelem 70 %-át, a valós jövedelem az 
igazolt fenntartási költségek figyelembevételével kerül megállapításra.  

 
 (5) Amennyiben a kérelmezı nem csatolja (4) bekezdés szerinti nyilatkozatokat  és 
igazolásokat, és azt hiánypótlási felhívás után sem pótolja, vagy a környezettanulmány 
felvételét indokolatlanul akadályozza /pl. ügyintézıt nem engedi be az ingatlanára, a feltett 
kérdésekre nem, vagy nem megfelelı teljességel válaszol,  vagy a környezettanulmány 
idıpontjáról szóló elızetes értesítés átvétele ellenére nem tartózkodik otthon és nem menti 
magát, /vagy a szociális helyzetére vonatkozóan a tényállás tisztázását más módon 
akadályozza, úgy a kérelmét a KET. 51. § (1) bekezdése alapján kell elbírálni. 

 
(6) Az ügyintézési határidıbe nem számít be a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak 
teljesítéséig terjedı idı. 
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 (7)A gyermekvédelmi ellátások kifizetése a jogerıs vagy elızetesen végrehajthatóvá  
nyilvánított határozat alapján kell kifizetni, melyrıl a pénzügyi nyilvántartást vezet. 
 
 (8)Ha a települési önkormányzat jegyzıje vitatja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
megállapítása iránti kérelemhez csatolt vagyonnyilatkozatot 

a./ - az ingatlanra vonatkozó becsült forgalmi értékét, az ingatlan fekvése szerint        
illetékes illetékhivatal ingatlan forgalmi értékének  megállapítása iránt intézkedik. 
b./ - jármőre vonatkozó becsült forgalmi értékét, akkor az értéket a jármő forgalmi 
adóval csökkentett belföldi fogyasztói árának és használtsága mértékének 
figyelembevételével állapítja meg. 
 

 
                                                                      6.§ 
 
 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása a  Sztv. 19 § , 20 
§, 20/A §-a alapján, jegyzı hatáskörébe tartozik. 

 
                                                 7.§ 
 

Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 
              
A kiegészítı gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságot a jegyzı állapítja meg, az Sztv. 
206/B §-a alapján. 
 

                                                  8.§ 
                                   

           Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
 

(1)A Polgármester átruházott hatáskörben a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatásban  részesíti, ha a gyermeket gondozó család idıszakosan, létfenntartási gondokkal 
küzd, vagy létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került. 
 
(2) Rendkívüli támogatást elsısorban azoknak a gyermekeknek kell megállapítani 
 
(a) Akinek eltartásáról családja más módon nem tud gondoskodni, illetve 
(b) Alkalmanként jelentkezı többletkiadások – különösen a szociális váltsághelyzetbe 
lévı  várandós anyag gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának elıkészítéséhez 
kapcsolódó kiadások, a, betegség, vagy iskoláztatás miatti anyagi segítségre szorulnak. 
 
(3) A rendkívüli támogatás megállapított egyszeri összeg nem lehet kevesebb 2000 Ft.-nál. 
 
(4) rendkívüli támogatás megállapításáról, összegérıl és formájából határozatban kell 
rendelkezni. 

 
(5)A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható 
különösen a védelembe vett gyermekek számára természetben nyújtott ellátás különösen: 
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(a) Az általános iskolás gyermekek tankönyv és tanszerellátásának 
   támogatása 

(b) Egészségügyi szolgáltatásért fizetendı térítési díj átvállalása 
(c) Egyéb ellátás kifizetésének átvállalása 

 
                                        
                                                                    9.§ 

      
  Gyermekétkeztetésben részesülı gyermek étkezési díjához nyújtott 
                                           támogatás 
 

(1) Átruházott hatáskörbe a Szociális bizottság a gyermek étkeztetés térítési díját 
mérsékelheti, vagy elengedheti rászorult gyermek törvényes képviselıjének kérelme, illetve 
az iskola, óvoda vezetı javaslata alapján, ha az ellátást igénybevevı gyermek állandó 
lakóhelye Nyáregyháza községben van, és a családjában az egy fıre jutó jövedelem az 
öregségi nyugdíj összegét nem haladja meg, vagy a kérelmezı szociális körülményei, azt 
indokolttá teszi. 
(2) Szociálisan rászorulónak minısül: 

(a) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı 
(b) Három, vagy több gyermekes családban lévı gyermek 
(c) Családban tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek van 

            (d)  Egyedül álló szülı neveli gyermekét 
 
 
      10. § 
 
                                         Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

       
(1) A kérelmezı a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére irányuló 
kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz, valamint az ellátást nyújtó intézmény vezetıjéhez 
nyújthatja be. 
(2) Az önkormányzat a következı gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja. 

 
(a) Gyermekjóléti szolgálat 
(b) Iskola napközis foglalkozás 
(c) Gyermekek napközbeni ellátása /óvoda/ 
 

(3) A gyermekjóléti alapellátást Nyáregyháza község a Monor és Környéke Családsegítı és 
Gyermekjóléti Szolgálati társulás útján valósítja meg, míg az iskola napközis foglalkozást, a 
gyermekek napközbeni ellátását intézménye útján biztosítja. 
(4)A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megkezdése elıtt az ellátásra jogosult gyermeket 
és törvényes képviselıjét tájékoztatni kell: 

� Az ellátás tartalmáról és feltételeirıl 
� Az intézmény által vezetett és reá vonatkozó nyilvántartásokról  
�  Az intézmény házirendjérıl 
� a fizetendı térítési díjról 

(5) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételét 
� Az önkormányzat rendeletében meghatározott körben az 

intézményvezetı intézkedése. 
� Az önkormányzat jegyzıjének, vagy gyámhivatalnak a határozata 
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alapozza meg. 
(6) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások után fizetendı térítési díjat a Képviselı-
testület minden évben rendeletben határozza meg. 
(7)Az ellátásra jogosult köteles: a /4/ bekezdésben foglalt tájékoztatás tudomásul vételérıl 
nyilatkoztatni,  

� Az intézmény nyilvántartásához adatokat szolgáltatni 
� A jogosultsági feltételekben, ill. nyilvántartott adataiban bekövetkezett 

változásokról nyilatkozni. 
 

 
                                                                    11.§ 

 
 

                                                        Záró rendelkezések 
 
(1) E a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik, az 
SZMSZ.-ban meghatározott módon. 
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. 
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a 7/1998. /V.10/, a 5/2002. 
/VI.10/ és 8/2004. önkormányzati rendeletek. 
(4) A rendelet nem szabályozott kérdésekben a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 
igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény, a szociális igazgatásról és 
szociális ellátás módosításáról szóló 1993. évi III. törvény, valamint ezek végrehajtására 
kiadott más jogszabályok az irányadók. 
 
Kriskó Jánosné mb. jegyzı elmondja, hogy nem makró, hanem mikro térségek 
kialakításában kellene gondolkodni, mivel ugyanazt a támogatást megkapja a mikro térség is. 
A házi gondozási feladatokat Monor nem látja el, viszont Pilis igen. Fizetünk 3 millió Ft-ot, 
és ezért egy 4 órás állást kapunk csupán. Fontosnak tartja a szakmai irányítást, a 
szakképzettséget, a két község közelsége a kapcsolattartás miatt is elınyösebb. Maszel László 
képviselı kérdezi, ha a monori központtal jól együtt tudunk mőködni, akkor miért akarunk 
pilissel tárgyalni?  
 
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy a szakmai tanácsadást megkapjuk ugyan 
Monortól ez ügyben, de a 4 órás álláson kívül mást nem kapunk érte. Javasolja a testületnek, 
hogy Kriskó Jánosné mb. jegyzı menjen el a Pilisen megrendezésre kerülı értekezletre és 
tájékozódjon arról, hogy milyen kondíciókkal lehetne társulni. A következı testületi ülésen 
pedig elmondja az ott hallott információkat. 
 
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 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
a következı határozatot hozta:  
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64/2006. (VI.20.) sz. Kt. határozat 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
megbízza Kriskó Jánosné mb. jegyzıt, hogy vegyen részt Pilisen 
a házi segítségnyújtás és gyermekjóléti szolgálat mikró térség  
kialakításának elızetes tárgyalásain. 
 
 Határidı: 2006. július 30. 

  Felelıs: Kriskó Jánosné mb. jegyzı 
     
 
 
 7., Egyebek 
 

a) Cédrus Build Plussz Kft. ajánlata a községháza és napköziotthon átépítésére 
 
Kravecz László polgármester köszönti Gál Gyula urat, a Cédrus Build Plussz Kft. 
képviselıjét. Elmondja, hogy az elızı testületi ülésen felkérték ıt egy kisebb mérető, 
mérsékeltebb költségvetéssel bíró hivatali épület tervének elkészítésére. A tervek és a 
költségvetés elkészült, melyet a képviselık megkaptak. Kéri a testület véleményét az új, 
átdolgozott tervekre vonatkozóan. 
 
Gál Gyula kivitelezı képviselıje elmondja, hogy az elkészített terv csupán látványterv. 
Amennyiben a testület jóváhagyja, szeptemberben el lehetne kezdeni a munkálatokat. 2 
részletben lehetne megoldani, elıször a napközi otthon épületével, majd a hivatali épülettel.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy a Cédrus BP. Kft. megfinanszírozná az 
építkezés költségeit, és az Önkormányzat egy hosszabb futamidı alatt fizetné ki a 
vállalkozónak a felújítás költségeit.  
 
Fekete Sándorné képviselı elmondja, hogy a terv tetszik neki, az elızıhöz képest annyival 
lett kevesebb az ár, amennyivel az épület is kisebb lett. Egy részletes költségvetés elkészítését 
javasolná. A végösszeget soknak tartja. 
 
Maszel László képviselı kérdezi, hogy milyen mértékő lenne a bontás? Kérdésére válaszolva 
Gál Gyula ügyvezetı elmondja, hogy javasolta a teljes épület lebontását, mivel egy régi 
vályogfalú épületrıl van szó. Ez jóval megnövelné a költségeket, így a külsı falak 
megmaradnának. 
 
Maszel László képviselı véleménye szerint az Önkormányzat pénzügyi helyzete nem túl 
kedvezı, ezért meg kellene határozni pontosan, hogy mennyi idı alatt és milyen részletekben 
tudná törleszteni a költségeket.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester véleménye szerint az Önkormányzat költségvetési mérlege 
nem romlana el, ha például évente 6 mFt-onként törlesztenék vissza a hitelt.   
 
Kriskó Jánosné mb. jegyzı javasolja, hogy a következı testületi ülésre egy szerzıdés-
tervezetet készítsen el a vállalkozó. Az Önkormányzat pedig egy 15 év futamidıre szóló, kb. 
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6 mFt éves törlesztéssel kimutatást készítsen. Azt is meg kell vizsgálni, hogy az építkezés 
közbeszerzés hatálya alá tartozik-e, vagy nem. 
 
Kocsis Sándor képviselı véleménye szerint jól meg kell gondolni a dolgot, mivel az új iskola 
fenntartásának többlet költségeivel is számolnia kell az Önkormányzatnak.   
 
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 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
a következı határozatot hozta:  
 

65/2006. (VI.20.) sz. Kt. határozat 
 

A Képviselı-testület a jelenlegi Polgármesteri Hivatal épülete és 
a volt Általános Iskola napközi épületének összeépítését 
Községháza céljára az építési tervezettel egyetért. 
 
A Képviselı-testület felkéri a Cédrus Build Plussz Kft. 
ügyvezetıjét, hogy készítsen szerzıdés-tervezetet az átalakításra 
vonatkozóan. 
 
 Határidı: 2006. augusztus 30. 

  Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 
 
 
Gál Gyula ügyvezetı az új iskolával kapcsolatban elmondja, hogy az új rész 90%-ban van 
kész, a felsı szinten már takarítanak. A régi részen most kezdıdtek el a munkálatok. Az új 
igazgatóval szeretné megbeszélni, átnézni a rajzokat. A búcsú napján, június 25-én szívesen 
tart nyílt napot 11-2 óráig a falu lakosságának, aki kíváncsi az új iskola épületére, és meg 
szeretné nézni.  
 
Lipót Pál Józsefné képviselı kérdezi, hogy az új óvoda mikorra fog elkészülni? Kérdésére 
válaszolva Gál Gyula elmondja, hogy szerzıdés szerint 2006. december 15-ig kell elkészülni 
vele. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester megköszöni Gál Gyula tájékoztatóját.  
 
 

b) Építési kötelezettség törlése 
 
Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Princz István és neje, 
Nyáregyháza, Nefelejcs utca 16. szám alatti lakosok kérelmet nyújtottak be arra vonatkozóan, 
hogy a tulajdonukban lévı 109/1. hrsz-ú ingatlanra Nyáregyháza Község Önkormányzata 
javára bejegyzett beépítési kötelezettség, valamint elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez 
a Képviselı-testület járuljon hozzá. A Monori Földhivatalnál is bent jártak ez ügyben, ahol 
jegyzıkönyvbe rögzítették a nyáregyházi 109/1., és 109/2. hrsz-ú ingatlanok felcserélt 
tulajdonjogának tényét. Javasolja a testületnek, hogy a terhelési tilalom törléséhez járuljon 
hozzá. 
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A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
a következı határozatot hozta:  
 

66/2006. (VI.20.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete  
Princz István és neje Nyáregyháza, Nefelejcs u. 16. szám alatti 
lakosok kérelmének helyt ad. A nyáregyházi 109/1. hrsz-ú 
ingatlanukról törli a Nyáregyháza Község Önkormányzata javára 
bejegyzett beépítési, elidegenítési és terhelési tilalmat.   

 
 Határidı: 2006. július 30. 

  Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 
 
 
Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a testületet, hogy dr. Vágó Zsuzsanna ügyvédtıl 
szintén beépítési kötelezettség törlésére irányuló kérelem érkezett, mely a nyáregyházi 89/1. 
hrsz-ú ingatlanra vonatkozik. Javasolja a testületnek, hogy e tilalom törléséhez szintén  
járuljon hozzá.  
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
a következı határozatot hozta:  
 

67/2006. (VI.20.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete  dr. 
Vágó Zsuzsanna ügyvéd kérelmének helyt ad. A nyáregyházi 
89/1. hrsz-ú ingatlanról törli a Nyáregyháza Község 
Önkormányzata javára bejegyzett beépítési, elidegenítési és 
terhelési tilalmat.   

 
 Határidı: 2006. július 30. 

  Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 
 
 
 c) Járdaépítési kérelmek 
   
Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a testületet, hogy 3 járdaépítési kérelem érkezett 
az Önkormányzathoz. Az elsı Sztahó Imréné Szılı u. 7. szám alatti lakostól, aki szeretné az 
utcában már korábban megkezdett járdaszakasz folytatását a saját ingatlana elıtt is. 14 
méteres szakaszról lenne szó, melyre az anyagigényt Szınyi István mőszaki elıadó a 
helyszínen felmér. Kéri a testületet, hogy a benyújtott kérelemrıl szavazással döntsenek. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
a következı határozatot hozta:  
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68/2006. (VI.20.) sz. Kt. határozat 
 

1./ Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Sztahó Imréné Nyáregyháza, Szılı u. 7. szám alatti lakos 
kérelmének helyt ad, a 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. július 30. 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 

 
 
Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a 2. járdaépítési kérelem 
Revákné Serfızı Mónika Nyáregyháza, Nyáry P. u. 9. szám alatti lakostól érkezett. 
Kérelmében leírta, hogy nemcsak az anyagot kéri biztosítani, hanem szeretné, ha a 
közmunkások végeznék el a munkát. Kéri a testületet, hogy a benyújtott kérelmet úgy fogadja 
el, hogy az anyagot biztosítja a járdaépítéshez, de a munkát nem tudja az Önkormányzat 
elvégezni.  
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
a következı határozatot hozta:  
 

69/2006. (VI.20.) sz. Kt. határozat 
 

1./ Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Revákné Serfızı Mónika Nyáregyháza, Nyáry P. u. 9. szám 
alatti lakos kérelmének helyt ad, a járdaépítéshez szükséges 
anyagmennyiséget biztosítja, viszont a munkát nem áll módjában 
elvégezni.  

 
2./ Felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a felújításhoz az 
anyagszükségletet mérje fel és annak alapján történjen az anyag 
biztosítása. 
 
Határidı: 2006. július 30. 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 

 
 
Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a 3. járdaépítési kérelem a 
Petıfi Sándor utcai lakosoktól érkezett. Kérelmükben leírták az anyagszükségletet, ami elég 
nagy mennyiséget jelent, és sok pénzbe kerülne. Szınyi István mőszaki elıadóval kiment a 
helyszínre. Mőszakilag azt az oldalt tartották alkalmasnak járdaépítésre. A benyújtott 
kérelemtıl nem zárkóznak el, de egyenlıre türelmet kér a lakosoktól. Kéri a testületet, hogy a 
kérelemrıl szavazással döntsön.   
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A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
a következı határozatot hozta:  
 

70/2006. (VI.20.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Petıfi Sándor utcai lakosok kérelmében közölt járdaépítéshez 
szükséges anyagmennyiséget egyenlıre biztosítani nem tudja.  
 
Határidı: 2006. július 20. 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 

 
 
 

d)Tájékoztató pénzügyi vezetıi, valamint a mőszaki elıadói munkakör betöltésére        
   érkezett pályázatról 
 
 

Kriskó Jánosné mb. jegyzı tájékoztatja a testületet, hogy Pap Lászlóné pénzügyi fıelıadó 
2006. november 1-vel nyugdíjba megy. Szükségessé vált, a munkakör betöltésére irányuló 
hirdetés feladása. Újságban, tv-ben hirdettük. 4 jelentkezı nyújtotta be pályázatát, abból 1 
jelentkezı visszavonta. Kiss Judit nyújtott be pályázatot, akinek semmiféle ez irányú 
végzettsége és tapasztalata nincs. Komjáti Ágnes szintén tapasztalat hiányában nem lenne 
megfelelı a munkára. Kovács Zoltán végzettsége megvan, dolgozott is  ilyen területen.  
Tájékoztatja a testületet, hogy Szınyi István mőszaki fıelıadó 2006. szeptember 1. napjával 
meg kívánja szüntetni munkaviszonyát Nyáregyháza községben. Vasad és Gomba 
településeken továbbra is ellátja az építésügyi feladatokat. Új építéshatóság létrehozására 
nincs lehetıség, a gesztor település Nyáregyháza, az önkormányzati társulásból kilépni nem 
lehet. Gaszler Gabriella Péteribıl jelentkezett a hirdetésre.   
 
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 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
a következı határozatot hozta:  
 

71/2006. (VI.20.) sz. Kt. határozat 
 

1./ Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete, 
a mőszaki és pénzügyi ügyintézık nyugdíjazása miatt, a 
betanulási idıre szóló megbízások bérét a 2006. évi pénzügyi 
tervben biztosítja. 
 
2./ A Képviselı-testület felhívja a jegyzı figyelmét a pénzügyi 
rendelet módosítására és a testület elé történı terjesztésére. 
 
 Határidı: 2006. augusztus 30. 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 
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 e) Hitelfelvétel 
   
Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a testületet, hogy szükségessé vált az Óvoda 
saját erı biztosításához hitelfelvételre. A Monor és Vidéke Takarékszövetkezetnél 12,5 mFt 
hiteligény benyújtását javasolja. Nem folyószámlahitelrıl van szó. Jelzálog alapú hitelt is 
igényelhetnénk, ennek sincs akadálya, csak akkor fedezetet kell megjelölni. Kéri a testületet, 
hogy a hitelfelvételrıl szavazással döntsön. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
a következı határozatot hozta:  
 

72/2006. (VI.20.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Monor és Vidéke Takarékszövetkezetnél 12,5 millió Ft hitelt 
vesz fel, a 4 csoportos Óvoda saját erı biztosításához.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a hitelfelvétel lebonyolítására. 
  
Határidı: azonnal 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 

 
 
 
 f) Szilárd hulladék elszállításáról tájékoztatás 
   
Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a ceglédi szilárd hulladék 
lerakó 2007-ben indul be. A szelektív hulladékgyőjtıket rendbe tartják. Ha a szemétszállítás 
Ceglédre fog történni, sajnos megnı a díj költsége. A nyáregyházi önrész 2-2,5 mFt. évente a 
Duna-Tisza közi Regionális Hulladéklerakóhoz. 
 
Egyéb tájékoztatások: 
 
Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a csatorna pályázatunk sajnos  
nem nyert, 4 budapesti kerület nyert.    
 
Tájékoztatja a testületet, hogy Grúber Attiláné bejelentést tett, mivel használhatatlan a 
szolgálati lakásban a kazán, valamint szükségesnek tartaná a nyílászárók, hıszigeteltre való 
cseréjét. Felajánlotta, hogy megvásárolja az új kazánt, és szeretné lakbérbeszámítás útján 
„lelakni”. Véleménye szerint a bérleti díjat felül kellene vizsgálni.  
 
Fekete Sándorné képviselı véleménye szerint határt kellene szabni a kazán árára 
vonatkozóan.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester véleménye szerint a testület járuljon hozzá, hogy a kazánt a 
bérlı megvásárolja, és a lakbérbe kerüljön beszámításra, viszont az irányárat meg kell 
határozni. Kéri a képviselıket, hogy az elhangzott javaslatról szavazással döntsenek. 
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A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
a következı határozatot hozta:  
 
 

73/2006. (VI.20.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
hozzájárul Grúber Attiláné Nyáregyháza, Diófasor u. 11. szám 
alatti lakos kérelméhez, miszerint az általa bérelt Önkormányzati 
lakásban használhatatlanná vált kazánt megvásárolja.  
Irányár: 100.000,-Ft 
  
Határidı: 2006. július 30. 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 

 
 
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy a tankönyvtámogatást csak oly mértékben 
tudjuk kifizetni, amennyiben az állam támogat. 10.000,-Ft-ot fizethetünk, mivel a normatíva 
ezt biztosítja. Kéri a testületet, hogy a javaslatról szavazással döntsenek.  
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
a következı határozatot hozta:  
 

74/2006. (VI.20.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
tankönyv támogatást 10.000,-Ft/fı összegben határozza meg, 
mivel a normatíva ezt biztosítja.  

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

 
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirenden szereplı kérdéseket 
megtárgyalta a testület. Egyéb hozzászólás, javaslat, kérdés nem érkezett, ezért megköszönve 
a jelenlétet, 20.35 órakor a nyilvános ülést bezárja.  

 
 

- kmf.- 
 
 
 

Kravecz Lászlóné      Kriskó Jánosné 
  polgármester         mb.  jegyzı 

 


