
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. október 24. 

napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános 
ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry Pál u. 37. szám alatt. 

 
Jelen vannak:  
  
  szavazati joggal:   Kravecz Lászlóné polgármester 
     Bernula István 

Farkas László 
Fekete Sándorné 
Kocsis Sándor alpolgármester 

     Kovács Jolán      
Lipót Pál Józsefné  

     Maszel László 
     Ország Mihály András 

Rabné Nánási Eszter  
Sztahó István 
Tóthné Bába Ildikó 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 12 tagja megjelent.  
 
Az ülés korábban kiadott napirendjével kapcsolatban elmondja, hogy az elsı napirendi pontot, 
az Önkormányzati bizottságok létrehozását a Képviselı-testületnek utolsó napirendi pontként, 
zárt ülésen kell megtárgyalnia.   
 
Javaslatára az ülés napirendjét a Képviselı-testület az alábbiak szerint fogadta el:  
 
 
N a p i r e n d 
 
 Nyilvános ülésen: 
 

1., Elıterjesztés az Önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló Önkormányzati    
                rendelet megalkotására 
  Elıadó: Kriskó Jánosné mb. jegyzı 
       

2., Javaslat a szociális gondoskodásról szóló 8/2006. /V.17./ számú Önkormányzati  
    rendelet módosítására 
 Elıadók: Kriskó Jánosné mb. jegyzı   
 

 3., Jegyzıi állás betöltésére pályázat kiírása                       
  Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 
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4., Egyebek: 

 
a.) Képviselı-testületi ülés nyilvánosságával kapcsolatos javaslat  
     megtárgyalása 

   Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 
 

b.) Ceglédi Toldi Ferenc Kórház anyagi támogatási kérelme 
   Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 
 

c.) Karate szakosztály támogatási kérelme       
Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 

 
d.) Máté Miklósné lakáskérelme 

   Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 
 

e.) Szemétszállítással kapcsolatos feladatok megtárgyalása 
 Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 

 
 f.) Novotny László lakáskérelme 
  Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 
 
  g.) Belterületen forgalmi rend változások megtárgyalása 
   Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 
 
 
 Zárt ülésen: 
 
 5., Önkormányzati Bizottságok létrehozása  
  Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester  
 
 
 
Bernula István képviselı napirend elıtt kívánja elmondja, hogy nem áll szándékában senkit 
megsérteni, nem akarja a sértıdöttség látszatát kelteni, de 8 éve képviselı, és az eddigi 
gyakorlat szerint a legtöbb szavazatot elért képviselı-jelölt kellett volna hogy legyen az 
alpolgármester. Így illett volna Farkas Lászlót felkérni. A szavazás gépies volt, senki nem 
kérdezte meg, hogy volt-e probléma a munkájával. Úgy érzi, hogy ötletei néha elvesztek a 
„nagy kalapban”. Köszöni, hogy volt alpolgármesterként tehetett a faluért. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester elfogadja a kritikát és elnézést kér, hogy a végzett munkát 
nem köszönte meg. Nincs benne az Önkormányzati törvényben, és nem volt hagyomány sem, 
hogy a legtöbb szavazatot kapott képviselı-jelöltnek kell lennie az alpolgármesternek. 
Komoly fejtörést okozott neki a személy kiválasztása. Úgy érzi, politikamentesen hozta meg 
döntését, így azt jelölte, akivel az elkövetkezendı 4 évben együtt tud dolgozni. Elmondja, 
hogy Bernula Istvánnal is jól együtt tudott dolgozni, nem a munkájával volt kifogása. 
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1., Elıterjesztés az Önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló önkormányzati          
     rendelet megalkotására 
 
 

Kriskó Jánosné mb. jegyzı elmondja, hogy az 1994. évi LXIV. Törvény szabályozza a 
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseit és az önkormányzati képviselık 
tiszteletdíját. A polgármesteri tisztséggel kapcsolatos döntéseket a testület az alakuló ülésen 
meghozta. A képviselık tiszteletdíját meghatározza a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. 
évi XXIII. Tv. 43.§. /1/ bekezdésében megállapított 36.800,-Ft-os illetményalap és a 
lakosságszám alapján képzett szorzószám. Nyáregyháza község esetén a 3000-10000 lakosú 
település esetén 2,2 a szorzószám. A testület tagjainak tiszteletdíját meghatározza az 
Önkormányzat anyagi helyzete, mely a községben folyó nagy költségkihatást igénylı 
beruházások miatt nagyon szőkös. Megállapítható, hogy a jelen rendelet-tervezetben 
meghatározott mértékig történt meg a korábbi évek tiszteletdíj kifizetése is. Az állandó 
bizottságok elnökei a bizottság mőködésével kapcsolatos többletfeladatot látnak el, ezért 
indokolt e tevékenység után is szerény mértékő tiszteletdíj. A következı év költségvetésének 
elfogadása során a Képviselı-testület felülvizsgálhatja a képviselık tiszteletdíjáról szóló 
rendeletet és az éves költségvetés ismeretében hozhatnak módosító rendelkezést a fenti 
ügyben. Kéri a testületet, hogy a rendelet-tervezetet tárgyalja meg és fogadja el. 
 
Maszel László képviselı elfogadja a tiszteletdíjra vonatkozó javaslatot. Azt kifogásolja, hogy 
az alpolgármester és a képviselık tiszteletdíja nincs összhangban. Javasolja, hogy januártól a 
két tiszteletdíj egyezzen meg százalékos arányban. 
 
Fekete Sándorné képviselı szintén elfogadja a javaslatot. Az idei évre maradjon a korábbi 
díj, és a következı évi költségvetésnél tárgyalja újra a testület, akkor térjenek vissza a 
kérdésre. A 2,2 szorzószám nem kevés pénzt jelent. Egyetért a jelenléti ívre történı 
távolmaradás okának feljegyzésével, és a tiszteletdíj ez alapján történı számfejtésével.  
 
Ország Mihály képviselı megkérdezi, hogy mennyi pénzt jelent a tiszteletdíj?   
 
Kravecz Lászlóné polgármester a kérdésre válaszolva elmondja, hogy 32.000,-Ft. 
 
Bernula István képviselı elmondja, hogy nem ért egyet a rendelet-tervezet 2.§. 4. pontjában 
foglalt 50%-os szankcióval. Véleménye szerint semmi értelme a szankciónak, mert nem csak 
abból áll a képviselı feladata, hogy eljön az ülésekre, hanem a választópolgárok ügyeivel akár 
otthon is foglalkozik. 
 
Kriskó Jánosné mb. jegyzı elmondja, hogy ez csak javaslat, a döntéstıl függ, hogy benne 
marad-e, vagy nem veszi bele a testület a rendeletbe.  
 
Maszel László képviselı véleménye szerint az elızı ciklusban volt olyan képviselı, aki 5-6 
egymást követı ülésen nem vett részt. Szerinte ha be is jelenti valaki távolmaradását, a 
tiszteletdíj 50%-a akkor sem járna. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester felkéri a testületet szavazzon arról, hogy a rendelet-tervezet 
2.§. /4/ bekezdése benne maradjon-e a rendeletben.  
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A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
Képviselı-testület jelenlévı 12 tagja, 5 igen szavazattal, 7 nem szavazattal a 
rendelettervezetbıl kihagyja a 2.§. /4/ bekezdést.   

 
Felkéri a testületet szavazzon arról, hogy a rendelet-tervezet 2.§. /5/ bekezdése benne 
maradjon-e a rendeletben.  
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
Képviselı-testület jelenlévı 12 tagja, 7 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett a 2.§. /5/ bekezdés a rendelet része marad.  

 
Felkéri a testületet szavazzon a helyi képviselık tiszteletdíjáról szóló rendeletrıl.  
 
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 Községi Önkormányzatának 
 

13/2006. /X.25./ sz. Önkormányzati rendelete 
 

a helyi képviselık tiszteletdíjáról. 
 

 
Nyáregyháza községi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen 
módosított 1990. évi LXV. tv. /továbbiakban: Ötv./ 20 §-ában, valamint a polgármesteri 
tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról 
szóló többszörösen módosított 1994. évi LXIV. Tv. / továbbiakban: Pmtv./ 17.§ /1/ bek. 
kapott felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja: 
 
                                                 A rendelet hatálya 
 
                                                               1. § 
 
/1/ A rendelet hatálya kiterjed: 
a. - a települési képviselıkre 
b. - állandó bizottságok elnökeire 
 
 /2/  A rendelet személyi hatálya nem terjed ki a polgármesterre és az  alpolgármesterre. 
                                                    
 

                                                        Általános rendelkezések 
           
                                                               2. § 
 
/1/ A képviselı-testület a települési képviselınek, az állandó bizottság elnököknek, a 
megválasztásának napjától a megbízás megszőnéséig, e rendeletben meghatározottak 
szerint tiszteletdíj illeti meg. 
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/2/ A Képviselı-testület minden évben a költségvetési rendelet megalkotása során,-  a 
törvényben meghatározott köztisztviselıi  illetményalap alapján –állapítja meg a 
képviselıi tiszteltdíjat. 
 
/3/ A képviselıknek  a tiszteletdíj abban a hónapban állapítható meg, amikor legalább 
egy képviselı-testületi ülésre kerül sor. /határozatképes ülés/. 

 
/4/ A képviselı amennyiben az ülésrıl való távolmaradását nem jelenti be, úgy a havi 
tiszteletdíjra nem jogosult. 
 
/5/ A képviselık tiszteletdíját a képviselı-testületi, és bizottság határozatképes ülés 
jelenléti íve alapján lehet számfejti. 
 
/6/ A képviselıknek bizottsági tevékenység után tiszteletdíjat nem állapít meg. 
 
/7/ A bizottságban tevékenykedı külsı tagok részére tiszteletdíjat nem állapít meg. 
 
/8/ A képviselık egyéb juttatásra nem jogosultak. Az 1994. évi LXIV. Tv. 18. §-a 
szerinti költségek megtérítésére akkor válik jogosulttá, ha a megbízatását a Képviselı-
testülettıl vagy a Polgármestertıl kapja és az eseti megbízást teljesítette. 

 
3.§. 

 
/1/ A települési képviselı munkájáért 32.000,-Ft tiszteletdíjra jogosult, amennyiben a 
2.§. /3/ bekezdésben foglaltak fennállnak. 
 
/2/ A bizottság elnökeit az /1/ bekezdésben foglaltakon túl további 5.300,-Ft tiszteletdíj 
illeti meg. 

4.§. 
 
/1/ Az önkormányzat a tiszteletdíjat a képviselı-testületi ülés és bizottsági ülés jelenléti 
íve alapján, minden hó 5 napjáig fizeti ki. Amennyiben az önkormányzatnak a tiszteletíj 
megfizetésére az adott hónapban nincs pénzügyi lehetısége, azt a következı hónapban 
kell kifizetni. 
 
/2/ Amennyiben az önkormányzat pénzügyi helyzete indokolja, évközben e rendelet 
módosításával egyidejőleg a képviselık tiszteletdíját csökkentheti, vagy megszünteti. 
 
/3/ A képviselık tiszteletdíjának kifizetését a Pénzügyi Bizottság ellenırizheti. 

 
5.§. 

 
Záró rendelkezések 

 
/1/ Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2006. október l. 
napjától kell alkalmazni. Ezzel egyidejőleg hatályát veszti a 12/2003. /XII.25/ számú Kt. 
rend., a 15/2004. /I.1./ számú Kt. rendelettel módosított 1/2001. /II.7./ önkormányzati 
rendelet. 
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/2/ A rendelet kihirdetésérıl a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatban 
meghatározott módon a Jegyzı gondoskodik. 

 
 
Ország Mihály képviselı megkérdezi, hogy ez az összeg bruttó, vagy nettó? Be kell-e vallani 
a személyi jövedelemadóba? Úgy gondolja, hogy ezt a munkát nem ezért a tiszteletdíjért 
vállalta, hanem más okokból. Véleménye szerint pénzbeni juttatást a polgármesteren kívül 
senkinek nem kellene kapni. İ személy szerint felajánlja a tiszteletdíját, és várja, ha bárki 
egyetért vele, csatlakozzon. Fel lehetne például ajánlani olyan célra, hogy az iskolából a 
gyerekeket elvihetnék együtt egy kirándulásra. Ilyen jó vezetıséggel, ami jelenleg az 
iskolában mőködik, megvalósíthatóvá válna.    
 
Kravecz Lászlóné polgármester a kérdésre válaszolva elmondja, hogy a személyi 
jövedelemadóba be kell vallani a tiszteletdíjat. Az összeg bruttó 32.000,-Ft-ot jelent. 
Mindenkinek a saját döntésétıl függ, hogy milyen célra ajánlja fel az összeget. Köszöni a 
felajánlást, a pénzügyi irodával kell megbeszélni. Törvényi kötelességünk adni a tiszteletdíjat, 
de mindenkinek egyéni döntése, hogy felajánlja-e. 
 
Fekete Sándorné képviselı elmondja, hogy annak idején, amikor a felsı-nyáregyházi óvoda 
építésekor a képviselık lemondtak tiszteletdíjukról az óvoda javára, az Állami Számvevıszék 
leírta, hogy törvénytelen. 
 
Farkas László képviselı elmondja, hogy ı felajánlotta tiszteletdíját elızı években a sport 
javára. A jövedelemadó bevallásnál oda kell figyelni, mert elıfordulhat, hogy valaki ezáltal 
átesik egy másik adósávba.  
 

 
2., Javaslat a szociális gondoskodásról szóló 8/2006. /V.17./ számú Önkormányzati  
    rendelet módosítására 
 
 

Kriskó Jánosné mb. jegyzı elmondja, hogy a rendelet 14.§. /1/ bekezdése hatályát veszti, és 
a helyébe a következı rendelkezés lép. A törvény rendelkezésein túlmenıen méltányosságból 
a Jegyzı annak a szociálisan rászorult személynek is megállapíthatja a közgyógyellátásra való 
jogosultságát, akinek a családjában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át és a gyógyszerek után fizetendı 
térítés az egy fıre jutó havi jövedelem 25%-át eléri. 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. Tehát csupán annyival módosul a 
rendelet, hogy a Jegyzı hatáskörébe tartozik a közgyógyellátásra való jogosultság 
megállapítása.   
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem érkezett. Felkéri 
a testületet a rendelet módosításáról 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 rendeletet alkotta:  
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Nyáregyháza Község Önkormányzatának 
 

14/2006. /X.25./ sz. Kt. Rendelete 
 

a szociális gondoskodás szabályairól szóló 
8/2006. /V.17./ számú rendeletének módosítására 

                                             
 

1.§ 
 
 
A rendelet 14. § /2/ bekezdése hatályát veszti és helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
/2/ A törvény rendelkezésein túlmenıen méltányosságból a Jegyzı annak a 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 150 %-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. 
 

2.§ 
 
/1/ Ezen módosító rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet módosító elıírásait 
2006. július 1. napjától kell alkalmazni. 
 
/2/ Kihirdetésérıl az SZMSZ-ben meghatározott módon a jegyzı gondoskodik.  
 

 
    

3., Jegyzıi állás betöltésére pályázat kiírása                                         
      
 

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy az elızı ciklusban a testület úgy döntött, 
hogy majd az új Képviselı-testület írjon ki pályázatot a jegyzıi állásra. Minden, ami 
szükséges az állás betöltéséhez belevettek a pályázatba. Amit mellékelni kell hozzá, a 
törvényi elıírásoknak megfelelı. Szolgálati lakás megoldható lenne, mivel az állatorvosi 
lakás megüresedik, így akár a Nyáregyházán történı letelepedés is lehetséges. Véleménye 
szerint a pályázatokat január végéig el lehetne bírálni. 
 
Fekete Sándorné képviselı megkérdezi, hogy a pályázatot mikor tudjuk megjelentetni a 
belügyi közlönybe? 
 
Kriskó Jánosné mb. jegyzı elmondja, hogy a testületi ülést követı hó 1-tıl. Szükségesnek 
találta a pályázatba belefoglalni azt, hogy az elbírálásnál elınyt jelenthet akinek 
önkormányzati vezetıi gyakorlata van. Ez nem feltétele a pályázatnak, csak elınyt jelen.   
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Kravecz Lászlóné polgármester véleménye szerint legalább 10 pályázat be fog érkezni. 
Fontosnak tartja, hogy legyen referencia. A benyújtott pályázat alapján nehéz eldönteni, hogy 
a személy alkalmas-e a feladat ellátására. Jó ötletnek tartaná, ha 3-4 képviselı összefogna, és 
a testület által 3 legjobbnak ítélt pályázó elızı munkahelyére elmennének tájékozódás 
céljából. 
 
Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett. Felkéri a testületet, 
hogy pályázat kiírásáról a jegyzıi állás betöltésére 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:  

 
     111/2006. (X.24.) sz. Kt.  h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
jegyzıi állás betöltésére a melléklet szerinti pályázatot kiírja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 
 
 
 

4., Egyebek: 
 

a.) Képviselı-testületi ülés nyilvánosságával kapcsolatos javaslat  
   megtárgyalása 

  
 
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy beadvány érkezett Mészáros Sándor 
nyáregyházi lakos részérıl, melyben kérte a Képviselı-testületi ülésekrıl hangfelvétel 
készítését. Törvényi akadálya nincs a felvétel készítésének. 
 
Mészáros Sándor megköszöni a segítséget, és a lehetıséget. A jegyzıkönyveket szeretné 
email-ben, vagy digitális formában megkapni.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, szó sem volt arról, hogy a lehetıséggel nem 
akartak élni. 
 
Kriskó Jánosné mb. jegyzı elmondja, hogy a jegyzıkönyvet saját költségen le lehet 
fénymásoltatni. 
 
Fekete Sándorné képviselı véleménye szerint a hangfelvétel készítésénél visszaélésre van 
lehetıség, a vágások miatt. Fontosnak tartja a lakosság tájékoztatását, biztatását, mert tény, 
hogy a nyilvános ülésekre nem jönnek el.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester fontosnak tartja, hogy amennyiben felkerül az Internetre a 
hangfelvétel, kizárólag vágatlan formában történhessen.  
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Ország Mihály képviselı elmondja, hogy a környezı települések honlapjait megnézte, hol 
van hanganyag feltéve. Jegyzıkönyveket csak Monor város honlapján talált. Támogatja, hogy 
a jegyzıkönyvek felkerüljenek az internetre, de véleménye szerint a hanganyagot nem 
szerencsés feltenni. A hozzászólás nem biztos, hogy beazonosítható. Véleménye szerint 
kizárólag Nyáregyháza hivatalos honlapjára kellene feltenni az anyagot. Törekedni kellene a 
hivatalos honlap javítására. Szerinte a lakosság szők rétege használja az internetet, ezért más 
fórumot is ki kellene találni az információ áramlás céljából. Személyes meghívót kellene 
küldeni olyankor, amikor például egyházakat, civil szervezeteket érint az adott téma. 
Tarthatna a testület kihelyezett üléseket, a lakosságot is be kellene vonni a döntésekbe. 
 
Maszel László képviselı véleménye szerint a hanganyag nyilvánossá tétele jó ötlet, de 
természetesen csak akkor, ha vágatlanul történne. 
 
Mészáros Sándor elmondja, hogy a hanganyag vágatlanul kerülne fel az internetre. Nem érti, 
hogy a 21. században mi akadálya lehet, hogy egy weboldalra feltegyék a testületi anyagot. A 
falunak ez nem kerül pénzbe. A jegyzıkönyv kivonatos, rövid, a hanganyag pedig hosszabb, 
érdekesebb. Azért is jó dolog, mert bármi, ami személy szerint valakit érint, annak lehetısége 
lesz meghallgatni a véleményeket. Véleménye szerint az internetet egyre több ember 
használja. Ki kell használni ezt a lehetıséget, hagy tudja a nyilvánosság, hogy mi történik a 
testületi üléseken. Igaz, hogy Nyáregyházán kevés embernek van szélessávú internet 
kapcsolata, de máshol, például Pesten, munkahelyen, fıiskolán, egyetemen lehetısége van az 
embereknek tájékozódni.  
 
Ország Mihály képviselı elmondja, hogy semmilyen kifogása nincs, sıt támogatja az ötletet. 
Továbbra is fenntartja, hogy a községben igen szők réteg az, aki az internetrıl tájékozódik. A 
nyilvánosság ilyen fajta tájékoztatását nem tartja elégségesnek. Az ötlet jó, a nyilvánosság 
ellen nincs kifogása. A nem hivatalos honlapon jelentek már meg pontatlan tájékoztatások is.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy volt már kísérlet helyi újság készítésére, de 
ennek megszerkesztése komoly munka. Ez a kezdeményezés abbamaradt.  
 
Maszel László képviselı elmondja, hogy Felsı-Nyáregyházán lakik egy újságíró, Törıcsik 
Béla, aki ingyen elvállalta volna az újság szerkesztését, nem kért volna pénzt az 
Önkormányzattól. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy egyszer kereste meg ıt Törıcsik Béla, hogy 
interjút készítsen vele. Ezek után is szívesen a rendelkezésére áll.  
 
Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett. Felkéri a testületet, 
hogy az elhangzott kérelemrıl 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:  

 
     112/2006. (X.24.) sz. Kt.  h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
tudomásul veszi és engedélyezi, hogy Mészáros Sándor, vagy 
az általa megbízott személy a testületi üléseken részt vegyen,  
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az ülések nyilvános részérıl hangfelvételt készítsen, melyet az 
internetre feltegyen.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 
 
 

b.) Ceglédi Toldi Ferenc Kórház anyagi támogatási kérelme 
           

 
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy a Ceglédi Toldi Ferenc kórház kérelmet 
nyújtott be az Önkormányzathoz, melyben anyagi támogatásért folyamodik. 100 milliós 
forráskivonás miatt nem tudnak mőszereket vásárolni. Kéri a testület véleményét az 
elhangzott kérelemmel kapcsolatban. 
 
Kocsis Sándor alpolgármester véleménye szerint a segítségnyújtástól nem kell elzárkózni, 
csak egyenlıre az Önkormányzat anyagi helyzete nem teszi lehetıvé a kórház támogatását.  
 
Maszel László képviselı véleménye szerint is a nincsbıl nem lehet adni. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, vélemény nem 
érkezett. Felkéri a testületet, hogy az elhangzott kérelemrıl 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:  

 
     113/2006. (X.24.) sz. Kt.  h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Ceglédi Toldi Ferenc Kórház anyagi támogatási kérelmét 
forráshiány miatt elutasítja. 
 
Határidı: 2006. november 10. 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester  
 
 
 

c.) Karate szakosztály támogatási kérelme    
 
 
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy az iskola karate szakosztályának tanára 
kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben 100 eFt támogatást kér. A november 12-
15-ig megrendezésre kerülı Európa Bajnokságon 4 gyermek venne részt az iskolából. A 
négybıl két gyerek anyagi háttere nehéz. Kéri a testület véleményét az elhangzott kérelemmel 
kapcsolatban. 
 
Fekete Sándorné képviselı megkérdezi, hogy miért nem az egyénileg, a segélykeretbıl kérik 
a gyerekek szülei a támogatást? Ha 55 eFt 1 fı teljes költsége, akkor a szülık mivel járulnak 
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hozzá? Az EB-n való részvétel nem kis dolog, szerinte az 55eFt felét vállalja át az 
Önkormányzat mind a 4 gyereknél. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester javasolja, hogy egységesen 4-szer 10 eFt-tal segítsék a 
gyerekeket. 
 
Bernula István képviselı véleménye szerint nem igazságos két gyereket támogatni, és tılük 
átvállalni a költségeket. Javasolja, hogy a karate szakosztálynak adjon a testület 50 eFt 
támogatást.  
 
Ország Mihály képviselı véleménye szerint a szakosztályt vezetı tanár eljöhetett volna az 
ülésre, hogy a testület megkérdezhesse ıt ebben a témában.  
 
Maszel László képviselı véleménye szerint, amit a polgármester javasol összeget, adják meg 
a szakosztálynak.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, vélemény nem 
érkezett. Felkéri a testületet, hogy az elhangzott kérelemrıl 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:  

 
     114/2006. (X.24.) sz. Kt.  h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Nyáry Pál Általános Iskola Karate Szakosztályát 50.000,-Ft 
támogatásban részesíti. 
 
Határidı: 2006. október 30. 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 

   
 
 

d.) Máté Miklósné lakáskérelme 
 
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy Máté Miklósné kérelmet terjesztett a 
Képviselı-testület elé, melyben a Dózsa György úton lévı állatorvosi lakás bérbevételét kérte. 
Véleménye szerint mivel a lakás közcélú, így olyan embernek kellene kiutalni, aki az 
Önkormányzatnál dolgozik, illetve lát el feladatot.  Abból a célból is tartalékolni kellene, 
hogy a jegyzıi állást betöltı embernek esetleg szüksége lehet szolgálati lakásra. Minden 
lehetıséget felajánlottak nekik a bıvítésre, például az iskola bontásánál elvihettek volna 
dolgokat, de ık nem éltek ezzel a lehetısséggel. Véleménye szerint, ha a testület kiutalná 
számukra a lakást, akkor a lakbért nem tudnák fizetni.  Javasolja, hogy a kérelmet utasítsa el a 
testület.  
 
Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, vélemény nem érkezett. Felkéri a testületet, hogy az 
elhangzott 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:  

 
     115/2006. (X.24.) sz. Kt.  h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Máté Miklósné Nyáregyháza, Dózsa Gy. u. 30. szám alatti 
lakos önkormányzati bérlakásra irányuló kérelmét elutasítja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester  
 
 
 

e.) Szemétszállítással kapcsolatos feladatok megtárgyalása 
 
 
Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a szemétszállítást végzı 
Urbanett Kft. bejelentette,  2006. december 31-ig végzi községünkben a szolgáltatást, mivel 
hatósági engedélyeik lejárnak. Erre vonatkozóan árajánlatokat fog az Önkormányzat bekérni. 
Nem közbeszerzés köteles a szolgáltatás. 2-3 cégnek kellene beadnia pályázatát. Javasolja, 
hogy 2007. január 1-tıl kérjük be.    
 
Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, vélemény nem érkezett. Felkéri a testületet, hogy az 
elhangzottakról 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:  

 
     116/2006. (X.24.) sz. Kt.  h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
háztartási kommunális szemétszállításra vonatkozóan 2007. 
január 1-tıl történı teljesítésére három vállalkozótól árajánlatot 
kér. 
 
Határidı: 2006. október 30. 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 

 
 
 

f.)  Novotny László lakáskérelme 
 
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy Novotny László kérelmet nyújtott be a 
testület fel, miszerint a Dózsa Gy. u. 30. szám alatt lévı, jelenleg üres, de Kovács Mihály 
bérleményét képezı önkormányzati lakást szeretné kivenni. Nyáregyházán a volt katolikus 
templomban lakik. Az épület nagyon rossz állapotban van, gyermekeire való tekintettel kéri a 
lakás kiutalását a testülettıl.  
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Kriskó Jánosné mb. jegyzı elmondja, hogy amennyiben a lakásnak van bérlıje, nincs mirıl 
beszélni. 
 
Maszel László képviselı véleménye szerint a törvényi hátteret meg kellene keresni arra 
vonatkozóan, hogy Kovács Mihállyal a szerzıdést felbonthassa az Önkormányzat. A lakás 3-
4 éve lakatlan, ezáltal állaga romlik. Amennyiben nem tartja rendbe, fel kell vele bontani a 
szerzıdést.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy a bérlı nem követ el mulasztást, a lakbért 
rendesen fizetik. Dr. Kiss György ügyvédet megkérdezték, és elmondta, hogy csak bírósági 
úton lehet a szerzıdést felbontani, nehéz bebizonyítani, hogy a lakást nem használja 
rendeltetésszerően. Tudomása szerint Urbán Mihály, akinél évek óta Kovács Mihály 
tartózkodik, nincs megbízva a gondnokságával. 300 eFt-ot kérnek lelépés fejében.  
 
Farkas László képviselı véleménye szerint az Önkormányzatnak nincs vesztenivalója, meg 
kell lépni a törvényes utat, pénzbe nem kerül.    
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, vélemény nem 
érkezett. Felkéri a testületet, hogy az elhangzott kérelemrıl 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:  

 
     117/2006. (X.24.) sz. Kt.  h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Novotny László lakáskérelmét elutasítja, mivel jelenleg üres 
bérlakása nincs.  

 
Határidı: 2006. november 10. 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 

 
 
 
Kravecz Lászlóné polgármester javasolja, hogy a testület bízza meg dr. Kiss György 
ügyvédet, hogy bírósági úton próbálja meg a szerzıdés felbontását kezdeményezni. 
Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, vélemény nem érkezett. Felkéri a testületet, hogy az 
elhangzott véleményrıl 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:  
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     118/2006. (X.24.) sz. Kt.  h a t á r o z a t 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
megbízza dr. Kiss György ügyvédet azzal, hogy bírósági úton 
próbálja meg Kovács Mihály Nyáregyháza, Dózsa Gy. u. 30. 
szám alatti lakossal megkötött lakásbérleti szerzıdés 
felbontását. 
 
Mivel a lakást a bérlı évek óta nem lakja, ez állagromlást 
eredményez. 
 
Határidı: 2006. november 10. 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 

 
 
 
 g.) Belterületen forgalmi rend változások megtárgyalás 
 
 
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy a PEMÁK Kht. munkatársával megnézték a 
terepet. A forgalmi rend változással, vagyis a sebességkorlátozással az lenne a cél, hogy a 
Nyáry Pál utcáról kitiltanák az 5 tonnánál nagyobb teherautókat. A forgalom ez által a Mátyás 
Király útra terelıdne át. A PEMÁK részérıl nincs akadálya a terelésnek. Táblákat kellene 
elhelyezni a Temesvári, Széchenyi, Kossuth Lajos, Ady Endre utcák elején az iskola miatt.  
 
Bernula István képviselı véleménye szerint a dolognak több összetevıje van. Amennyiben a 
Nyáry Pál útról elvisszük a forgalmat, akkor a Mátyás Király utat kijavíthatnák, mert a saját 
utunkat tesszük tönkre. Alkalmatlannak tartja, hogy ezen az úton 40 tonnás jármővek 
közlekedjenek, mert az út elég keskeny. Elıször is olyan állapotba kellene hozni, hogy erre 
alkalmas legyen.  
 
Sztahó István képviselı egyetért képviselıtársa javaslatával, miszerint az út keskeny, 
javításra szorul, és ezáltal alkalmatlan ekkora jármővek fogadására. 
 
Fekete Sándorné képviselı véleménye szerint is az út keskeny, a széle le van töredezve. 
Megoldás lehetne esetleg, hogy a PEMÁK 1 méteres sávban betontörmeléket rakna le az út 
szélére. Az ott lakóknak a vízelvezetést meg kellene oldani. Véleménye szerint a Biofilter 
céggel is fel lehetne venni a kapcsolatot, mert az ı teherautóik járnak erre, és rongálják az 
utakat. A gazdaságtól a 4-es fıútig igen jó állapotba hozták az utat, hátha itt is 
hozzájárulnának az út szélesítéséhez, javításához. Forgalomszámlálást kellene végezni, ezzel 
bizonyítani, hogy hány autó megy el naponta.   
 
Kravecz Lászlóné polgármester véleménye szerint az út szélének betontörmelékkel való 
feltöltése nem jó ötlet, ez nem lehet megoldás. Csak aszfalttal való javítás lenne a megoldás, 
de ez igen költséges. A PEMÁK képviselıje elmondta, hogy nincs anyagi fedezetük az út 
kijavítására. Javasolta, hogy írjuk le a problémát, jelezzük, de egyelıre fedezet nincs rá. A 
forgalom terelést mi kértük, de sajnos egyenlıre el kell halasztani a döntést forráshiány miatt. 
 
Maszel László képviselı véleménye szerint a problémát elvetni nem lehet, mert ha a 
forgalmat oda tereljük, akkor a mi utunk megy tönkre. Többfelé látott az iskolák közelébe 
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kihelyezve „Michlen” reklámfigurával ellátott, „Vigyázzunk gyermekeinkre” feliratú 
figyelmeztetı táblát, ami esetleg óvatosságra intené a gépjármővezetıket.  
 
Ország Mihály képviselı véleménye szerint ez komoly probléma, gondolkodni kellene rajta, 
esetleg szakértıket megkérdezni a témával kapcsolatban. Az iskola szempontjából lényeges 
lenne a terelés. A teherautók igen nagy sebességgel közlekednek a Nyáry Pál úton. 
 
Tóthné Bába Ildikó képviselı megkérdezi, hogy „fekvı rendırt „  nem kérhetnénk?  
 
Kravecz Lászlóné polgármester a kérdésre válaszolva elmondja, hogy PEMÁK útra nem 
kérhetünk. Esetleg gyalogátkelıre beadhatnánk egy kérelmet, valamennyivel az is 
biztonságosabbá tenné a közlekedést. A gyalogátkelıt terveztetni kell. Fel fogja venni a 
kapcsolatot a PEMÁK-kal, táblaelhelyezés, valamint gyalogátkelı létesítése céljából.  
 
Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, vélemény nem érkezett. Felkéri a testületet, hogy a 
napirendrıl 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:  

 
     119/2006. (X.24.) sz. Kt.  h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
megbízza Kravecz Lászlóné polgármestert, hogy a PEMÁK 
Kht.-val folytasson tárgyalásokat a község egyes útjainak 
forgalmi rend változtatására vonatkozóan. 
 
Határidı: 2006. november 30. 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 

 
 
 
E g y é b   t á j é k o z t a t á s o k: 
 
Kovács Jolán képviselı megkérdezi mi a valóságalapja annak, hogy dr. Marjai Viktor 
háziorvos elmegy?  
 
Kravecz Lászlóné polgármester a kérdésre válaszolva elmondja, hogy nem óhajt dr. Marjai 
Viktor elmenni a faluból. Tudomása szerint engedetlenséget követtek el a háziorvosok, mert a 
tételes jelentést nem adták le határidıre. Az OEP felszólítására késıbb pótolták. Össze 
szeretné hívni az egészségügyben dolgozókat, figyelmeztetésben szeretné részesíteni ıket. Dr. 
Teveli Zsombor háziorvos bejelentette, hogy Franciaországba megy dolgozni 2-3 hétre. Dr. 
Hajdúhelyi Ágnes Felsı-Nyáregyházán csak egyszer rendel, amit köteles lett volna  
bejelenteni az Önkormányzatnál. Mivel az orvosok rezsiköltsége megnövekedett, muszáj 
lenne valamit lépni ez ügyben. Tárgyalni kell velük, hogy a szerzıdésbeli kötelezettségüknek 
tegyenek eleget. A problémát az ÁNTSZ felé is jelezni fogjuk.  
 
Maszel László képviselı megkérdezi, hogy az iskolában a gázvezetékre való rákötés miért 
késett 1 hónapot? Lehet-e szó kötbérrıl? Mi a véleményük a mőszaki ellenıröknek a 
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díszburkolatról? A járda nagyon keskeny, két ember nem fér el egymás mellett. A hivatalban 
lévı fénymásolót miért használja olyan személy, aki nem a hivatal dolgozója? Kéri a 
polgármestert, gondoskodjon róla, hogy a székely zászló ki legyen téve. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy kötbér nemcsak a főtésre vonatkozik, hanem 
az egész iskolára. A végszámlából le kellett volna vonni a kötbért. Azért nem foglalkoztunk a 
kötbérrel, mert a kivitelezı cég sok olyan dolgot elkészített, ami nem volt a tervbe, pl: 
függöny, kerítés. A díszburkolat kijavítására ígéretet tett a kivitelezı, felszedik, és átrakják. A 
fénymásolóval kapcsolatban elmondja, hogy ezentúl kizárólag a kollégák használhatják. A 
zászlóval kapcsolatban elmondja, hogy eddig zászlórúd hiánya miatt nem volt kitéve, de 
gondoskodni fog a beszerzésérıl.  
 
Megállapítja, hogy a napirenden szereplı kérdéseket megtárgyalta a testület. Egyéb 
hozzászólás, javaslat, kérdés nem érkezett, ezért megköszönve a jelenlétet, 19.00 órakor a 
nyilvános ülést bezárja. Továbbiakban zárt ülés keretein belül folytatódik a tanácskozás. 

 
 

- kmf- 
 
 
 

Kravecz Lászlóné      Kriskó Jánosné 
  polgármester         mb.  jegyzı 

 
 
 


