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

13. 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 

Bernula Károlyné 
Farkas László 
Fekete Sándorné  

     Hugyák István      
Hugyik Károlyné  

     Kovács Jolán 
     Lipót Pál Józsefné 

Maszel László  
Tóth Pálné képviselık 

   
tanácskozási joggal:  Kriskó Jánosné mb. jegyzı  

  meghívottak:  Villand József iskolaigazgató 
    
 
Kravecz Lászlóné polgármester köszönti a Képviselı-testület tagjait, valamint Villand József 
iskolaigazgatót. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 12 fıs testület 11 tagja 
megjelent.  
 
Az ülés korábban kiadott napirendjével kapcsolatban javasolja, hogy az „Egymőszakos 
Iskoláért” közalapítvány megszüntetésérıl szóló napirendi pont megtárgyalását a Képviselı-
testület vegye le a napirendrıl. Célszerő lenne a három közalapítványt egyszerre 
megszüntetni, és egy közalapítványba összevonni a feladatokat.  
 
Javaslatára az ülés napirendjét a Képviselı-testület az alábbiak szerint fogadta el:  
 
N a p i r e n d 
 
 

1., Beszámoló a költségvetés 2006. I. félévi teljesítésérıl, elıirányzat módosítás és           
    átcsoportosítási javaslat 

  Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 
       

2., Beszámoló a Nyár-Víz Kht. 2005. évi költségvetési teljesítésérıl 
 Elıadók: Kravecz Lászlóné polgármester 
     Krizsán Mihály Kht. ügyvezetı igazgató   
 

 3., Beszámoló Nyáregyháza Község Önkormányzata Képviselı-testülete 4 éves                          
     tevékenységérıl 
  Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 
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4., Egyebek: 

 
a.) Elıterjesztés az 1661. hrsz-ú belterületi ingatlan parcellázásáról 

   Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 
 

b.) Elıterjesztés az étkezési térítési díjak változásáról 
   Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 
 

c.) Áfa változás miatti vízdíj, szemétdíj Áfa átvállalása 2006. évben       
Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 

 
d.)  Rácz Gyöngyi /Arany J. u. 32./ gáz bevezetési kérelme 

   Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 
 

e.) Peterdi utca lakóinak kérelme, szolgalmi út kijelölésére 
Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 

 
 f.)  Simon György /Dózsa Gy. u. 30./ önkormányzati lakásbérlı kérelme 
   Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 
 
  g.) Fogorvosi ellátással kapcsolatos problémák megtárgyalása 
   Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 
 
  h.) Közmeghallgatás idıpontjának meghatározása 
   Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 
 
 
 

1., Beszámoló a költségvetés 2006. I. félévi teljesítésérıl, elıirányzat módosítás és              
    átcsoportosítási javaslat 
 
 

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy a beszámolót a pénzügyi bizottság 
megtárgyalta. Átadja a szót a bizottság elnökének, Fekete Sándornénak. 
 
Fekete Sándorné képviselı elmondja, hogy a bizottság a kirívó eseteket nézte át. A felmerülı 
kérdésekre Pap Lászlóné pénzügyi fıelıadó megadta a válaszokat. Az 1/a. számú 
mellékletben szereplı fogorvosi szolgálatnál az elıirányzat a II. félévben teljesítésre kerül. Az 
Idısek Napközi Otthonának főtésével kapcsolatban elhangzott, hogy egy termosztát 
felszerelése megoldást jelenthetne. A községi könyvtár átkerül az új általános iskolába. A 
könyvrendelésekkel kapcsolatban oda kellene figyelni, hogy a kolléganı annyit rendeljen, 
amennyi a meghatározott keret. A következı testületnek a rendelések szigorúbb betartására 
oda kell figyelni. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdése, észrevétele a beszámolóval 
kapcsolatban a testületi tagoknak. Mivel kérdés, nem érkezett át lehet térni az 
átcsoportosításra.  
 



 3 

Fekete Sándorné képviselı elmondja, hogy a 2006. évi költségvetést már egy ízben a 
pénzmaradvány felosztásakor módosított a testület. A javaslat két részbıl áll: elıirányzat 
módosítási és átcsoportosítási javaslatból, melynek egy része már engedélyezett 
pótelıirányzatok, valamint korábbi képviselı-testületi döntések következménye, néhány 
korrekció. A zeneoktatást meg kellene próbálni az iskolában megszervezni, így a pénz 
maradhatna itt, és nem kellene Dánszentmiklósnak 802eFt-ot kifizetni. A Sportkör 600eFt 
támogatást kapott. Javasolja elfogadásra az Önkormányzat költségvetésének módosítását. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem merült 
fel.  
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
Képviselı-testület jelenlévı 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
a következı határozatot hozta:  
 

 
     94/2006. (IX.13.) sz. Kt.  h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
 
- az Önkormányzat 2006. I. félévi bevételét 473.863,-eFt-tal 
elfogadja. A bevételi források részletezését az I. sz. melléklet 
tartalmazza. 
 
- Az Önkormányzat 2006. I. félévi kiadását 481.572,-eFt-tal 
elfogadja a 2. és 3. sz. mellékletében foglalt részletezés szerint. 
 
- Kötelezi a gazdálkodásért felelıs személyeket az eszközökkel 
való hatékony, takarékos gazdálkodásra, a költségek lehetıség 
szerinti csökkentésére. 
 
Határidı: 2006. december 31. 
Felelıs:  Kravecz Lászlóné polgármester  
    Kriskó Jánosné mb. jegyzı 
    Villand József Nyáry Pál Általános Iskola igazgatója 
    Lipót Pál Józsefné „Napsugár” Óvoda vezetıje 

 
 
 

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
 

11/2006. ( IX .14.) számú rendelete 
 
 

a 2006. évi költségvetésrıl szóló  
5/ 2006 (IV.19.) sz . rendelettel módosított 

 2/2006. (II.15.) sz. Kt. rendelet módosításáról.  
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1.§. 
 

(1) A Rendelet 3. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
 „3. §. A Képviselı-testület  az önkormányzat- beleértve a költségvetési szerveit- 2006. évi    

költségvetésének  
a) bevételi fıösszegét      757.944  eFt-ban, 
b) kiadási fıösszegét      757.944  eFt-ban            
állapítja meg. 

 
(2) A rendelet 6. § (1) bekezdése a következıkre módosul: 
„ 6. §. (1) Az önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a Képviselı-testület 

a következık szerint határozza meg: 
 

Mőködési kiadások elıirányzata összesen:             319.290   eFt 
ebbıl: 
- személyi jellegő kiadások    179.041  eFt 
- munkaadókat terhelı járulékok        55.167  eFt 
- dologi jellegő kiadások        85.082   eFt. 
 
Szociális kiadások       25.678  eFt. 
Támogatások          3.603  eFt. 
Pénzeszköz átadás       12.639  eFt 
 
A felhalmozási kiadás     388.744  eFt 
A fejlesztési hitel          4.398  eFt 
Fejlesztési kamat          2.351  eFt 
 

(3) A rendelet 7. §-a a  következıkre módosul: 
„  7. §. Az önkormányzat általános tartaléka               0  eFt 

         céltartaléka                             1.241  eFt 
  

2.§. 
 

(1) A Rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
(2) A rendelet kihirdetésérıl az SZMSZ -ben foglaltaknak megfelelıen a jegyzı gondoskodik. 
 
 
 

2., Beszámoló a Nyár-Víz Kht. 2005. évi költségvetési teljesítésérıl 
 
 

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy az írásban kiadott beszámolót a Pénzügyi 
Bizottság már korábban szintén megtárgyalta. Átadja a szót a bizottság elnökének. 
 
Fekete Sándorné képviselı véleménye szerint a beszámoló rendben van, érthetı,  kérdés nem 
merült fel ezzel kapcsolatban.    
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem merült 
fel. Kéri a testületet, hogy a beszámolóról szavazással döntsön.  
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A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
Képviselı-testület jelenlévı 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
a következı határozatot hozta:  

 
 

     95/2006. (IX.13.) sz. Kt.  h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Nyár-Víz Kht. /2723 Nyáregyháza, Nyáry P. u. 37./ 
beszámolóját a 2005. I. félévi bevételekrıl és kiadásokról    
  e   l   f   o   g   a   d   j   a. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Krizsán Mihály  
 
 
    

3., Beszámoló Nyáregyháza Község Önkormányzata Képviselı-testülete 4 éves                          
     tevékenységérıl 
 
 

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy a Képviselı-testület 4 éves tevékenységérıl 
szóló beszámolót a képviselık írásban megkapták. Kéri a testület véleményét a beszámolóról.  
 
Fekete Sándorné képviselı véleménye szerint a beszámoló tökéletes, nincs mit hozzáfőzni. 
 
Hugyik Károlyné képviselı megkérdezi, hogy mit kell azon érteni, hogy lehetett volna 
jobban is csinálni? 
 
Kravecz Lászlóné polgármester a kérdésre válaszolva elmondja, hogy apróbb hibás döntések 
voltak, de véleménye szerint összességében rendkívül tartalmas négy évet hagyott maga 
mögött a testület, mely idı alatt az Önkormányzat vagyona több, mint 1 milliárd forinttal 
gyarapodott. A döntéseket nagy többségében a testület támogatta, partner volt benne. 
Természetesen negatív visszhangok is voltak, de a testületnek kötelessége kifelé „megvédeni 
a mundért”. Ne csak a problémákat vegyék észre, hanem azt is, hogy nagy energia és sok pénz 
kellett ehhez. 
 
Bernula István alpolgármester véleményes szerint ilyen látványos és komoly fejlıdés 4 év 
alatt igen szép eredménynek mondható.    

 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem merült 
fel. Kéri a testületet, hogy a beszámolóról szavazással döntsön.  
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
Képviselı-testület jelenlévı 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
a következı határozatot hozta:  
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     96/2006. (IX.13.) sz. Kt.  h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
4 éves tevékenységérıl szóló beszámolót   
  e   l   f   o   g   a   d   j   a. 
 
Határidı: 2006. szeptember 30. 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester  

 
 
 
4., Egyebek: 

 
a.) Elıterjesztés az 1661. hrsz-ú belterületi ingatlan parcellázásáról 

 
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy a 0222/1. hrsz-ú terület megosztását 
követıen a testület döntése értelmében a 0222/20. hrsz, 8297 m2 területő belterületbe vonásra 
javasolt ingatlan alakult ki. Az Önkormányzat a belterületbe vonási díjat a Földhivatal felé 
befizette, a 0222/20. hrsz-ú külterületi ingatlanból az 1661. hrsz-ú belterületi ingatlan alakult 
ki. Kéri a testületet járuljon hozzá, hogy a fent megjelölt ingatlanból Pilis Város Polgármesteri 
Hivatalának határozata alapján 10 belterületi ingatlant, 810 m2-es építési telkeket alakítsanak 
ki. 
 
Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem merült fel. Kéri a testületet, hogy az 
elıterjesztésrıl szavazással döntsön.  
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
Képviselı-testület jelenlévı 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
a következı határozatot hozta:  

 
 

     97/2006. (IX.13.) sz. Kt.  h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete   
a Nyáregyháza, 0222/20. hrsz-ú külterületi ingatlanból 
kialakult 1661. hrsz-ú belterületi ingatlant 10 darab, egyenként 
810 m2-es építési telekre alakítja ki.  
 
Határidı: 2006. szeptember 30. 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 
 
 
 

b.) Elıterjesztés az étkezési térítési díjak változásáról 
  
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy 2006. szeptember 1-tıl az ÁFA kulcs 15%-
ról 20%-ra történı változása miatt az étkezési térítési díjak emelkednek. Költségvetésünk 
jelenleg nem teszi lehetıvé az emelkedés átvállalását, ezért kéri a testület döntését arra 
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vonatkozóan, hogy az ÁFA kulcs emelkedése miatti térítési díjváltozást terheljék át a 
szolgáltatást igénybe vevı gyerekek szüleire. Az emelés október 1-tıl történne. 
 
Bernula Károlyné képviselı hallomása szerint az étkeztetéssel gondok vannak, az étel 
minısége nem megfelelı.  
 
Lipót Pál Józsefné képviselı véleménye szerint, leves tényleg kevesebb alkalommal van, de 
a második fogás jó minıségő, és a desszert is ízlik a gyerekeknek, szeretik. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy ez a testület már nem dönthet egy újabb 
közbeszerzés kiírásáról. Ha gondok vannak, vagy minıségi problémák, akkor azokat az üzenı 
füzetbe be szoktuk írni. Ha a problémák tömegesen fordulnak elı, és indok is lesz rá, akkor 
kezdeményezhetjük a szerzıdés felbontását.   
 
Villand József iskola igazgató elmondja, hogy az iskola részérıl annyi volt a kérés a 
szolgáltató felé, hogy a levesre figyeljenek oda, mert azt hiányolják. Kérték, hogy 
péksütemény helyett inkább levest kapjanak. A kenyér mennyiségét is kevésnek találták, ezt 
szintén tolmácsolták a szállító felé, és azóta bıségesen kapnak kenyeret. Volt, hogy az étlapot 
tévesen küldték ki, felhívta a menedzsert és rögtön intézkedések történtek. A szállító az iskola 
kéréseit próbálja teljesíteni. 
 
Maszel László képviselı megkérdezi, hogy repetára van-e lehetıség? 
 
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy az ételt úgy szállítják, hogy 3 adagot 
rátesznek pluszban. Alapgondokat nem talál, visszajelzés még nem érkezett hozzá. 
Ízesítıcsomagot küldtek minden intézménybe. 
 
Villand József iskola igazgató elmondja, hogy alapgond nem volt, egyedül a kenyér 
mennyisége.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem merült 
fel. Kéri a testületet, hogy az elıterjesztésrıl szavazással döntsön.  
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
Képviselı-testület jelenlévı 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
a következı határozatot hozta:  
 

 
     98/2006. (IX.13.) sz. Kt.  h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete    
2006. október 1-tıl az ÁFA kulcs 15%-ról 20%-ra történı 
változása miatt az étkezési térítési díjakat az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
- Óvoda:    220+44 ÁFA=264,-Ft 
 
- Napközi:  241+48 ÁFA=289,-Ft 
 
- Alkalmazottak: 348+70 ÁFA=418,-Ft 
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- Szoc. étkeztetés: 254+51 ÁFA=305,-Ft 

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

c.) Áfa változás miatti vízdíj,  szemétdíj Áfa átvállalása 2006. évben  
 

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy az ÁFA kulcs változás szintén érinti a 
szemétszállítási díjat és a vízdíjat is. Az idei évben a díjak emelésérıl már döntött a testület. 
Sokan panaszkodnak a vízdíjra, azt mondják, hogy a környékbe nálunk a legmagasabb. 
Mindezek figyelembe vételével  azt javasolja a testületnek, hogy 2006. évre az Önkormányzat 
vállalja át az ÁFA változás miatti különbözetet.  
 
Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem merült fel. Kéri a testületet, hogy az 
elhangzott javaslatról szavazással döntsön.  
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
Képviselı-testület jelenlévı 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
a következı határozatot hozta:  
 

 
     99/2006. (IX.13.) sz. Kt.  h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete    
2006. évre vonatkozóan az ÁFA kulcs 15%-ról 20%-ra történı 
változása miatt a vízdíj és szemétszállítási díj esetében az 
Önkormányzat átvállalja az ebbıl adódó különbözetet. 
 
Határidı: 2006. október 1.  
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 

 
 

d.) Rácz Gyöngyi /Arany J. u. 32./ gáz bevezetési kérelme 
 
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja,  hogy Rácz Gyöngyi Nyáregyháza, Arany J. u. 32. 
szám alatti lakos azzal a kérelemmel fordult a Képviselı-testülethez, hogy az ingatlanukra a 
gázt vezettesse be az Önkormányzat. 
 
Maszel László képviselı véleménye szerint a kérelmet el kellene utasítani, mivel az ingatlan 
a kérelmezı édesapja nevén van.  
 
Kriskó Jánosné mb. jegyzı elmondja, hogy a szociális rendelet nem teszi lehetıvé, hogy a 
kérelemben leírtakat teljesítse az Önkormányzat. 
 
Fekete Sándorné képviselı véleménye szintén, hogy a kérelmet el kell utasítani.   
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Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem merült 
fel. Kéri a testületet, hogy a kérelemrıl szavazással döntsön.  
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
Képviselı-testület jelenlévı 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
a következı határozatot hozta:  

 
 

     100/2006. (IX.13.) sz. Kt.  h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete    
Rácz Gyöngyi Nyáregyháza, Arany J. u. 32. szám alatti lakos 
gáz bevezetésére irányuló kérelmét    e  l  u  t  a  s  í  t  j  a.  
 
Határidı: 2006. szeptember 30. 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 
 
 
 

e.) Peterdi utca lakóinak kérelme, szolgalmi út kijelölésére 
 
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy a Peterdi utca lakói azzal a kérelemmel 
fordultak a Képviselı-testülethez, hogy számukra a Tófenék kocsma mellett szolgalmi utat 
biztosítson az Önkormányzat járdával és világítással. Elmondja, hogy az ingatlanhoz tartozó 
telekrészt Richter Éva megvásárolta az Önkormányzattól még az elızı ciklusban, így 
magántulajdonban van a terület. Az ott lakók kénytelenek az erdı mellett, kivilágítatlan, sáros 
úton, vagy nagy kerülıvel eljutni a buszmegállóhoz, vagy a lakhelyükre. 
 
Fekete Sándorné képviselı véleménye szerint a magánterületbıl vissza kellene vásárolni egy 
4 méteres részt, vagy minimum egy útszélességnyi területet, árokásást, valamint közvilágítást  
kellene biztosítani az Önkormányzatnak. Mindezek megvalósítása igen magas költségekkel 
járna. 
 
Hugyák István képviselı elmondja, hogy az ott lakók azért kérik a szolgalmi út biztosítását, 
mert nagyot kell kerülniük ahhoz, hogy eljussanak a buszmegállóhoz.   
 
Bernula István alpolgármester véleménye szerint a döntést a következı testületnek kellene 
áttenni. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy véleménye szerint a szolgalmi út biztosítása, 
járda építése, közvilágítás kiépítése igen magas költségekkel járna. Szintén javasolja, hogy a 
kérelem megtárgyalását, és a döntést a következı testületnek tegyék át.  

 
Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem merült fel. Kéri a testületet, hogy a 
kérelemrıl szavazással döntsön.  
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
Képviselı-testület jelenlévı 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
a következı határozatot hozta:  
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     101/2006. (IX.13.) sz. Kt.  h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete    
a Peterdi utca lakói által benyújtott kérelmet a 
tulajdonviszonyok, valamint a megoldási lehetıség tisztázása, a 
bekerülési költség felmérése után kerüljön a Képviselı-testület 
elé. 
 
Határidı: 2006. november 30. 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 

 
 
 
               f.)  Simon György /Dózsa Gy. u. 30./ önkormányzati lakásbérlı kérelme 
  
Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Jitariu-Simon György 
Nyáregyháza, Dózsa Gy. u. 30. szám alatti lakos kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, 
melyben kérte az emésztı akna kialakításához szükséges anyagmennyiség biztosítását, 
valamint a fıfalon található ablak nagyobbra cserélésének lehetıségét. Javasolja, hogy az 
építési elıadó menjen ki és mérje fel a munkához szükséges anyagmennyiséget. A bérlı a 
lakást egyedül lakja, de a lakbért nem ı fizeti, hanem az anyósa. A lakás eléggé elhanyagolt.  
 
Bernula István alpolgármester megkérdezi, hogy a lakásbérleti szerzıdés kivel van 
megkötve?   
 
Kriskó Jánosné mb. jegyzı elmondja, hogy a szerzıdés a feleségével köttetett, de a társbérlı 
is adhat be kérelmet. 
 
Maszel László képviselı elmondja, hogy a lakásban nincs villany sem. A bérlı elmondása 
szerint fürdıszobát szeretne kialakítani, a vizet bevezetni. Tudomása szerint jelenleg 
becsületesen dolgozik, és segíti a két lányát is.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester javasolja, hogy az építési elıadó menjen ki és mérje fel az 
anyagszükségletet, és a következı testület hozza meg a döntést a kérelemre vonatkozóan.  

 
Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem merült fel. Kéri a testületet, hogy a 
kérelemrıl szavazással döntsön.  
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
Képviselı-testület jelenlévı 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
a következı határozatot hozta:  
 

 
     102/2006. (IX.13.) sz. Kt.  h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete    
Jitariu-Simon György Nyáregyháza, Dózsa Gy. u. 30. szám 
alatti lakos benyújtott kérelme anyagszükségletét az építési 
elıadó mérje fel és ezt követıen terjesszék a Képviselı-
testülethez.  
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Határidı: 2006. október 30. 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 

 
 

g.) Fogorvosi ellátással kapcsolatos problémák megtárgyalása 
 
Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a testületet, hogy több panasz is érkezett a 
fogorvosi ellátással kapcsolatban a hivatalhoz. A pilisi fogorvosi rendelıbıl telefonon azt az 
értesülést kapta, hogy sok nyáregyházi beteg jár át a rendelésre, mivel Nyáregyházán nincs 
fogorvosi ellátás. Felháborítónak tartja, hogy a doktornı szó nélkül, bejelentés nélkül úgy 
elmegy, hogy távozását nem indokolja. Az ajtóra nem írja ki távolmaradásának okát, és idejét. 
Köteles lenne bejelenteni, ha eltávozik bárhova. Tudomása szerint Angliába készül 1 évre, de 
a mai napig e tényt nem jelentette be. Javasolja, hogy a testület részesítse figyelmeztetésbe  a 
doktornıt, hogy amennyiben a fenti panaszok a jövıben is elıfordulnak, úgy az 
Önkormányzat felbontja vele a szerzıdést. 
 
Bernula Károlyné képviselı elmondja, hogy tudomása szerint egy férfi látja most el a 
rendelést. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester véleménye szerint ha van orvos, aki ellátja a betegeket, arról 
is tudnia kellene az Önkormányzatnak. Két hétig viszont semmi nem volt kiírva, semmit nem 
lehetett tudni arról, hogy a rendelés miért szünetel.  
 
Fekete Sándorné képviselı véleménye szerint a doktornınek már el lettek mondva a 
problémák, és már figyelmeztetve lett. Ezek után már nem figyelmeztetésre lenne szükség, 
hanem meg kellene vele szüntetni a szerzıdést. Fel kellene venni a pilisi orvosokkal a 
kapcsolatot, meg kellene hirdetni, vagy megpályáztatni. Tudomása szerint változás lesz a 
törvényben a praxis jogot illetıen, hogy személyre szóló legyen, de még egyenlıre nincs. 
Véleménye szerint a jogi útra kellene terelni a dolgot. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester véleménye szerint nem lehet felvállalni, hogy a falu 
ellátatlan maradjon. Praxis joggal rendelkezıt vehetünk csak fel. A doktornı adhatja csak el a 
praxist. Bármikor jogában áll felvenni egy másik orvost. Hivatkozva a szerzıdés 4.1 pontjára 
jogunk van felbontani a szerzıdést. A rendelıben viszont minden gép az övé. 
 
Kriskó Jánosné mb. jegyzı elmondja, hogy amennyiben most van helyettesítı orvos, akkor 
meg kellene várni, hátha a törvény kedvezıen változik. Javasolja, hogy a szerzıdés 4. pontja 
alapján fel kell szólítani a doktornıt a szerzıdésben foglaltak teljesítésére. 
 
Maszel László képviselı véleménye szerint a 10 év alatt a doktornı helyett mindig valaki 
más dolgozott. Pár évvel ezelıtt még üzletkötıként is dolgozott. 
 
Villand József iskola-igazgató tájékoztatása szerint a doktornı az elmúlt héten kétszer volt az 
iskolában az iskola fogászatot egyeztetni. Ígérete szerint be fogja indítani szeptember végétıl. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester javasolja, hogy a szerzıdés 4.1 pontja szerint hívjuk fel a 
doktornı figyelmét arra, hogy amennyiben nem tesz eleget a szerzıdésben foglalt 
kötelezettségeinek, az Önkormányzat felbontja vele a szerzıdést.  
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Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem merült fel. Kéri a testületet, hogy a 
javaslatról szavazással döntsön.  
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
Képviselı-testület jelenlévı 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
a következı határozatot hozta:  
 

 
     103/2006. (IX.13.) sz. Kt.  h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
felhívja dr. Nemeskéri Gabriella fogorvos figyelmét az 
Önkormányzattal kötött vállalkozási szerzıdésben foglaltak 
betartására. 
Tekintettel arra, hogy a rendelés betartásával kapcsolatban 
évek óta probléma van, a Képviselı-testület jelen felhívást 
utolsó figyelmeztetésként szánja. Amennyiben a felhívás 
ellenére sem szőnik meg a probléma, a Képviselı-testület a 
vállalkozóval kötött szerzıdést felbontja. 

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

h.) Közmeghallgatás idıpontjának meghatározása 
 
Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a ciklusprogramról szóló 
beszámolót Alsó-Nyáregyházán, a Mővelıdési Házban 2006. szeptember 18-án hétfın 18.00 
órakor, Felsı-Nyáregyházán, a Jókai úti Óvodában 2006. szeptember 19-én kedden 18.00 
órakor tartaná meg a testület.   
 
Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem merült fel. Kéri a testületet, hogy a 
javaslatról szavazással döntsön.  
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
Képviselı-testület jelenlévı 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
a következı határozatot hozta:  

 
 

     104/2006. (IX.13.) sz. Kt.  h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete    
a közmeghallgatás és a részfalugyőlés idıpontját az 
alábbiakban határozza meg: 
 
Közmeghallgatás: Alsó-Nyáregyháza – Mővelıdési Ház - 
2006. szeptember 18. /hétfı/ 18.00 óra. 
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Részfalugyőlés: Felsı-Nyáregyháza – Jókai úti Óvoda – 2006. 
szeptember 19. /kedd/ 18.00 óra. 
 
Határidı: 2006. szeptember 19. 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 
 

 
 
E g y é b   t á j é k o z t a t á s o k: 
 
Maszel László képviselı megkérdezi, hogy az iskolával kapcsolatban elkészült hiánylistát 
meg lehet-e tekinteni? Az átvétel hol tart? A főtési szezon kezdetére be lesz-e üzemelve a 
gáz?  
 
Kravecz Lászlóné polgármester a kérdésre válaszolva elmondja, hogy a szolnoki TIGÁZ 
tájékoztatása és ígérete szerint a főtési szezonra be fogják üzemelni, és biztosítva lesz a gáz.  
 
Villand József iskola-igazgató véleménye szerint az iskolában, az épület biztonságát illetıen 
szükség lenne a riasztórendszer kiépítésére.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester felhatalmazza Villand József iskola-igazgatót, hogy 
szerezzen be árajánlatokat a riasztó rendszer kiépítésére, és terjessze a testület elé.  
 
Maszel László képviselı hallomása szerint az iskolába beszerelt szellızı rendszer nem 
mőködik, valamint a dilettációs átvezetı csövek rosszul vannak beszerelve. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy a mőszaki ellenıröket tájékoztatni fogja. A 
terv így készült, ezt a választ adták. Azért vannak a mőszaki ellenırök fizetve, hogy a hibákat 
észrevegyék. 4 oldalas hibajegyzéket készítettek, melyeket köteles a kivitelezı kijavítani.   
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirenden szereplı kérdéseket 
megtárgyalta a testület. Egyéb hozzászólás, javaslat, kérdés nem érkezett, ezért megköszönve 
a jelenlétet, 17.30 órakor a nyilvános ülést bezárja.  

 
 

- kmf.- 
 
 
 

Kravecz Lászlóné      Kriskó Jánosné 
  polgármester         mb.  jegyzı 

 
 
 


