
I.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. szeptember
18. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő, nyilvános
üléséről, Nyáregyháza, Nyáry Pál u. 37. szám alatt.

Jelen vannak:

szavazati joggal:   Kravecz Lászlóné polgármester
Bernula István
Farkas László
Fekete Sándorné
Kovács Jolán
Lipót Pál Józsefné
Maszel László
Ország Mihály András
Rabné Nánási Eszter
Sztahó István
Tóthné Bába Ildikó képviselők.

tanácskozási joggal:  Zinger Miklós jegyző

Meghívottak: Ispány János intézményvezető
Villand József iskolaigazgató
Szemők Mariann iskolaigazgató-helyettes
Lebanov József szakértő

Kravecz Lászlóné polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, valamint a megjelent
vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 12 fős testület 11 tagja
megjelent.

Javaslatára az ülés napirendjét - tekintettel a meghívott vendégekre - a Képviselő-testület az
alábbiak szerint fogadta el:

N a p i r e n d

1.) Házi segítségnyújtás befogadása
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

2.) Az Önkormányzat 2007. évi költségvetés I. félévi teljesítése
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

3.) 2007. évi költségvetés módosítása
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

4.) Nyáry Pál Általános Iskola garanciális bejárása
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester
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5.) Duna-Tisza közi Nagytérségi Regionális Hulladékgazdálkodási rendszer
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

6.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Zinger Miklós jegyző

7.) A Polgármesteri Hivatal adóhatósági feladatainak végrehajtása
Előadó: Zinger Miklós jegyző

8.) ROAD-WORK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tájékoztatója
Előadó: Zinger Miklós jegyző

9.) Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendjének
     és Pedagógiai Programjának módosítása,  térítési díjakról, tandíjakról szóló
    rendelet megalkotása

Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

10.) Alapító Okiratok módosítása
Előadó: Zinger Miklós jegyző

11.) Tájékoztató a parlagfű  mentesítésről
Előadó: Zinger Miklós jegyző

12.) Papp Zsolt szolgálati lakás iránti kérelme
Előadó: Zinger Miklós jegyző

13.) Fischliné Főző Boglárka kérelme
Előadó: Zinger Miklós jegyző

14.) Fogorvosi szolgálat működtetéséhez szükséges eszközök
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

15.) Polgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszere
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

16.) Nyáry Pál Szövetkezet kérelme
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

17.) Pest megye Díszpolgára cím adományozása
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

18.) Az Erdőszöv. Zrt. megkeresése
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

19.) Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati pályázathoz csatlakozás
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

20.) Nyár-Víz Kht. és az Önkormányzat közötti közhasznúsági szerződés megkötése
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester
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21., Egyebek:

a.) Bába János kérelme
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

b.) HACCP vizsgálatról tájékoztatás
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

c.) Szüreti bálról tájékoztatás
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

d.) Október 23-i ünnepség időpontjának meghatározása
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

e.) Padkázásról tájékoztatás
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

f.) Tájékoztatás a háziorvosi praxisról
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

g.) Felső-nyáregyházi lakosok kérelme
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

h.) Táncoktatásról tájékoztatás
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

i.) Útépítésről tájékoztatás
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

1.) Házi segítségnyújtás befogadása

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, az anyagot Ispány János a Kistérségi Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője készítette el. Egyik levelében arra adott választ, hogy a
dologi kiadásokat mikor fogják beépíteni, úgy, hogy ne nekünk kelljen ellátni ezeket a
feladatokat. A másik dolog, hogy szükség lenne Nyáregyházán még egy házi
segítségnyújtásra, az indokokat leírta. Átadja a szót a testületnek.

Ispány János intézményvezető elmondja, egy korábbi ülésen felmerült a kérdés, hogy a házi
segítségnyújtás integrálható-e Monorra. Megvizsgálták a helyzetet. Pilis is csatlakozott a
kistérségi szolgáltatáshoz. A szakmai háttér megvan, ami a házi segítségnyújtáshoz
szükséges. Felkérte az itt dolgozó családgondozókat, járják körül a témakört. Azt a javaslatot
fogalmazták meg, hogy szükség lenne az itt dolgozó 1 főn kívül még egy státusz
megvalósítására. Ekkor tudna hatékonyan és jól működni a szolgáltatás. A másik levél
tartalma az itt dolgozók dologi kiadására vonatkozik. A tavalyi évben még nem volt az
intézmény többcélú kistérségi társulás. Ekkor ezt úgy szabályozták, hogy minden társult
település saját kollégájának biztosította a szükséges eszközöket. A költségvetés a tavalyi
évhez képest nem változott, viszont szabályozták a kérdést. Javasolja, a következő év
költségvetését úgy tervezzék, hogy azok a kiadási tételek is szerepeljenek benne, ami az itt
dolgozó családgondozóknak szükséges.
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Ország Mihály képviselő véleménye szerint az idős emberek száma és a település nagysága
miatt szükség lenne a létszámbővítésre.

Maszel László képviselő megkérdezi, hogy milyen szinten tervezik a költségvetési évet?

Ispány János intézményvezető a kérdésre válaszolva elmondja, hogy megkapják a normatív
állami támogatás, tervezik a kiadásokat és a Többcélú Társulás Tanácsa hagyja jóvá. Ennek
tagja Nyáregyháza is. Megkérdezik az itt dolgozókat, mit szeretnének a következő évben,
milyen igényeik vannak.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, egyenlőre úgy működünk, hogy csak a normatívát
kapja a kistérség. Nekünk plusz költséget nem kell hozzátennünk. A 14 fő azok a személyek,
akiknek az étkezéstől kezdve a bevásárlást, beszerzést, a gyógyszervásárlást is meg kell
oldani. A külterületiek kapcsán merült fel, hogy kellene egy 4 órás státusz. Javasolja, hogy a
következő költségvetési évtől 4 órás házi segítségnyújtásra alkalmazzunk egy szakképzett
embert. A következő év költségvetésének tervezésekor a dologi kiadásokat az új helyzethez
képest igyekszenek kialakítani, azaz költségvetési szinten tervezik a társult településen
dolgozó munkatársak dologi kiadásához szükséges fedezetet.

Megállapítja, hogy hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett. Felkéri a testületet, aki az
elhangzott határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:

99/2007. (IX. 18.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
házi segítségnyújtás feladatának ellátásához 2008. január 1.
napjától egy részmunkaidős (napi 4 órás) álláshely
finanszírozásának fedezetét biztosítja.

Határidő: 2008. január 1.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

2.) Az Önkormányzat 2007. évi költségvetés I. félévi teljesítése

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, az anyagot a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta.
Kéri a bizottság elnökét, ismertesse állásfoglalásukat.

Fekete Sándorné képviselő elmondja, hogy két módosító javaslattal élt a bizottság. Az egyik
a Sportkör kérésére 300 eFt-ot átcsoportosítanánk a köztemető fenntartásából fel nem
használt összeget. A másik módosító javaslat az Akácfa út felső villamoshálózat építésénél
megmaradt 140 eFt, melyből 95 eFt-ot a Nyáry Pál Nyugdíjas Klub részére, és 45 eFt-ot a
Nóta és Népdalkör Egyesület javára csoportosítanának át. A 2007. évi költségvetés I. félévi
teljesítéséről szóló előterjesztést javasolja elfogadásra.
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Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy hozzászólás, vélemény, kérdés nem
érkezett. Felkéri a testületet, aki a 2007. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló
beszámolót elfogadja, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:

100/2007. (IX. 18.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
- az Önkormányzat 2007. I. félévi bevételét 305.415 eFt-tal

elfogadja. A bevételi források részletezését az I. sz.
melléklet tartalmazza.

- az Önkormányzat 2007. I. félévi kiadását 305.379 eFt-tal
elfogadja a 2. és 3. sz. mellékletében foglalt részletezés
szerint.

- Kötelezi a gazdálkodásért felelős személyeket az
eszközökkel való hatékony, takarékos gazdálkodásra, a
költségek lehetőség szerinti csökkentésére, az erőforrások
optimális felhasználásra.

Határidő: 2007. december 31.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester, Zinger Miklós jegyző,

                                     Intézményvezető

3.) 2007. évi költségvetés módosítása

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, a Pénzügyi Bizottság szintén megtárgyalta az
anyagot. A fent említett módosításokat kell átvezetni benne.

Megállapítja, hogy hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett. Felkéri a testületet, aki az
Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosítását elfogadja, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletet alkotta meg:

Nyáregyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2007./IX.19./ rendelete

 az önkormányzat 2007.évi költségvetésről szóló
                       3/ 2007 / II.14./ rendelet módosításáról

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított  - 1992. évi
XXXVIII. törvény 65.§-a, valamint az államháztartás rendjéről szóló 217/1998. (Korm.) rendeletben meghatározottak

alapján, az önkormányzat 2007.évi költségvetéséről szóló 3/2007. (II.14.) számú rendeletet az alábbiak szerint módosítja:
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1.§

(1) A rendeletben foglalt bevételi előirányzatoknál az alábbi módosításokat rendeli el:
(2) A rendelet 3. §-a bevételi főösszegek tekintetében az alábbiak szerint módosul:

Bevétel növekedések

Polgármesteri Hivatal
Cím:IV.
 Állami hozzájárulás
Önkormányzati és többc.kist.tár.feladatra nem tervezhető elszámolások     (751966) szakfeladat e. Ft

Normatív állami hozzájárulások feladatmutatóhoz kötötten (tanulók tankönyv ellátásának támogatására pótigény
miatt) 360
Bevétel növekedés összesen: 360

Cím:VI.
Működési célra átvett pénzeszközök
Önkormányzati és többc.kist.tár.feladatra nem tervezhető elszámolások     (751153) szakfeladat e. Ft
Mozgáskorlátozottak közlekedési tám. Miatt 725
Bevétel növekedés összesen: 725

Bevétel növekedés mindösszesen: 1 085 e Ft

A 2007. évi költségvetés  módosított bevételi főösszege: 423
930  e Ft

2.§

(1) A rendeletben foglalt kiadási előirányzatoknál az alábbi módosításokat rendeli el:
(2) A rendelet 3. §-a kiadási  főösszegek tekintetében az alábbiak szerint módosul:
Kiadás növekedések

Polgármesteri Hivatal
a) Cím/alcím:I./15. Szociálpolitikai juttatás. ellátottak pénzbeli juttatásai

Eseti pénzbeli szociális ellátások (853344) szakfeladat e. Ft
Pénzbeli kártérítés egyéb pénzbeli juttatások (Közlekedési támogatása miatt) 725

Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások    (853355) szakfeladat e. Ft
Egyéb rászorultságtól függő ellátás (tanulók tankönyv ellátásának támogatása miatt) 360

Kiadás növekedés összesen: 1 085 e Ft

A 2007. évi költségvetés  módosított kiadási főösszege: 423
930  e Ft
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3. §

(1) A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
 „3. §. A Képviselő-testület  az önkormányzat- beleértve a költségvetési szerveit- 2007. évi    költségvetésének

a) bevételi főösszegét 423 930 e.Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 423 930 e.Ft-ban  állapítja meg.

(2) A rendelet 6. § (1) bekezdése a következőkre módosul:

„ 6. §.(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza
meg:

Működési kiadások előirányzata összesen: 358 547 e. Ft

                   ebből:
                              - személyi jellegű kiadások 181 735 e. Ft

                              - munkaadókat terhelő járulékok 57 266 e. Ft

                              - dologi jellegű kiadások 94 695 e. Ft

                              -ellátottak pénzbeli juttatásai 28 300 e. Ft

Támogatások 700 e. Ft

Pénzeszköz átadás 9 446 e. Ft

A felhalmozási kiadás 44 463 e. Ft

Fejlesztési hitel (tőke+kamat) 10 093 e. Ft

(3) A rendelet 7. §-a a  következőkre módosul:
„  7. §. Az önkormányzat   céltartaléka 681 eFt

 általános tartaléka eFt
4.§.

(1) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ -ben foglaltaknak megfelelően a jegyző gondoskodik.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, a Pénzügyi Bizottság szintén megtárgyalta az
anyagot. Költségvetést érintő egyéb módosítások szerepelnek benne.

Megállapítja, hogy hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett. Felkéri a testületet, aki az
Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosítását elfogadja, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletet alkotta meg:
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Nyáregyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2007. /IX.19./ rendelete

 az önkormányzat 2007.évi költségvetésről szóló
 3/ 2007 /II.14./ rendelet módosításáról

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított  - 1992. évi
XXXVIII. törvény 65.§-a, valamint az államháztartás rendjéről szóló 217/1998. (Korm.) rendeletben meghatározottak

alapján, az önkormányzat 2007.évi költségvetéséről szóló 3/2007. (II.14.) számú rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

A rendeletben foglalt előirányzatok közül az alábbi átcsoportosításokat rendeli el:
1.§

I. A rendeletben foglalt bevételi  előirányzatoknál az alábbi módosításokat rendeli el, rendelet 3. §-a bevételi  főösszege az
alábbiak miatt módosul:

(2) A rendelet 3. §-a bevételi főösszegek tekintetében az alábbiak szerint módosul:
Bevétel módosítás

a) Cím:I.Intézményi bevétel
Nyáry Pál Általános és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
Alapfokú művészet-oktatás (801313 szakfeladat) e Ft
Térítési dij  az alapfokú művészetoktatás bevezetése
miatt  2007.09.01-től 150
Bevétel növekedés összesen: 150 e Ft

b) Cím:II.Önk. sajátos működési bevételei
Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati és többc.kist.tár.feladatra nem tervezhető elszámolások     (751966)
szakfeladat e Ft

Személyi jövedelemadó csökkenés (Jöv. különbség mérséklés, adóerő képesség
növekedés miatt ) -202
Személyi jövedelemadó csökkenés (Közcélú foglalkoztatás támogatás  csökkenés miatt) -536

Gépjárműadó növekedés( SZJA csökkenés adóerő képesség változás, felhalmozási kiadás növekedés- régi napk
tető- támogatás, pénzeszköz átadás miatt) 4 179
Pótlékok, bírságok növekedés 651
Talajterhelési díj növekedés 318
Bevétel növekedés Önk. sajátos működési bevételei összesen: 4410 e Ft

c) Cím:VI.
Állami hozzájárulás
Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati és többc.kist.tár.feladatra nem tervezhető elszámolások     (751966) szakfeladat e. Ft
Normatív állami hozzájárulások feladatmutatóhoz kötötten növekedés (alapfokú zeneművészeti
oktatás támogatására pótigény) 1995
Normatív állami hozzájárulások feladatmutatóhoz kötötten  csökkenés (Közcélú foglalkoztatás
támogatás miatt) -247
Központosított előír. teljesítése növekedés (Könyvtári érdekeltségnövelő hozzájárulás
miatt) 136
Központosított előír. teljesítése /Közoktatás fejl. célok támogatása növekedés (Szakmai és inform.
fejl.16/2007 (III.14 Korm.R.)/ 1031
Központosított előír. teljesítése növekedés (Gyermekek nyári étkeztetése miatt) 892
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Bevétel növekedés  Állami hozzájárulás összesen: 3 807 e. Ft

e) Cím:VII.
Működési célra átvett pénzeszközök e. Ft

Polgármesteri Hivatal
Gyermekorvosi ügyeletre átvett pénzeszk (Dr. Pécsi) 394

Napsugár Óvoda Nyáregyháza

Óvodai nevelés. ( 801115. szakfeladat)
Működésre átvett pénzeszközök PMKA miatt Pályázat 100

 Nyáry Pál Általános és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
Ált. isk nappali rendszerű okt. (801214 szakfeladat)
Működésre átvett pénzeszközök PMKA miatt,Iskolai oktatás. Pályázat 377
Bevétel növekedés Működési célra átvett
pénzeszköz összesen: 871 e Ft

Bevétel növekedés mindösszesen: 9 238 e Ft

A 2007. évi költségvetés módosított bevételi főösszege : 433 168  e Ft

2.§

II. A rendeletben foglalt kiadási előirányzatoknál az alábbi módosításokat rendeli el, rendelet 3. §-a kiadási  főösszege az
alábbiak miatt módosul:

Kiadás módosítás
1) Cím: I Polgármesteri Hivatal
a) alcím: 1. Önkormányzatok ig. tev.  (751153 szakfeladat) e. Ft

Személyi juttatások csökkenés (Közcélú foglalkoztatás támogatás  csökkenés miatt) -593
Személyi juttatások növekedés (Közcélú foglalkoztatás támogatás  csökkenés,
Közhasznú miatt) 593
Munkáltatót terhelő járulékok csökkenés (Közcélú foglalkoztatás támogatás
csökkenés miatt) -180

e. Ft
Dologi kiadás növekedés (gk üzemanyag kmb, 41/2007 (III.13.) Kt hat alapján) 45
Dologi kiadás növekedés (óvoda ép feltüntetés) 53
Dologi kiadás növekedés lakás karbantartás miatt (53/2007. (IV.17.)
sz. Kt.  h a t á r o z a t szerint) 352
Dologi kiadás növekedés telek megosztás geodéziai feladatok(34/2007. (III. 13.)
sz. Kt.hat, szla szerint) 432
Dologi kiadás növekedés összesen: 882 e Ft

Támogatások e. Ft
Sportegyesület 400 250 25 300
Polgárőrség 300 350 100 -150 150
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Karate támogatás (27/2007. (II.27.) sz. Kt.  h a t
á r o z a t) 0 30 30

Polgári védelem 0 58 50 58
Alapítványok támogatása 0 12 12
Nyáregyházi Református Egyház Gyülekezetének építkezéséhez
(96/2007. (VII. 24.) sz. Kt.  h a t á r o z a t) 50
Nyáry Pál Nyugdíjas Klub 95
Nóta és Népdalkör 45
Támogatások növekedés 740 e Ft

# 6000 5662 1400
Pénzeszközátadás növekedés Nyár-Víz Kht-nak -1062 1062 e Ft

e. Ft
Felhalmozási kiadás csökkenés (Démász Akácfa út utca felső  villamos hálozat-
támogatások növekedés miatt) -140
Felhalmozási kiadás növekedés ,régi napközi ép
tetőfedés és bádogozás 3 000

Felhalmozási kiadás növekedés 2860 e Ft

Céltartalék e. Ft

Céltartalék csökkenés falunap miatt -50
Céltartalék csökkenés (gk. üzemanyag kmb.,
41/2007 (III.13.) Kt. hat alapján) -45

Céltartalék csökkenés (Támogatások növekedés miatt) Nyáregyházi Református Egyház
Gyülekezetének építkezéséhez (96/2007. (VII. 24.) sz. Kt.  h a t á r o z a t) -50
Céltartalék csökkenés (Támogatások növekedés
miatt) -250
Céltartalék csökkenés  (Pénzeszköz átadás  növ.
miatt) -265
Céltartalék csökkenés járdaépítés (93/2007. (VII. 24.) sz.
Kt.  h a t á r o z a t) -21

Céltartalék  csökkenés összesen: -681 e Ft

Kiadás növekedés I/1 cím/ alcím összesen: 4 683 e Ft

b) alcím:2 Helyi közutak. (452025 szakfeladat) e. Ft
Dologi kiadás,járdaépítés (93/2007. (VII. 24.) sz. Kt.  h a t á r o z a t) 21
Kiadás növekedés alcím összesen: 21 e Ft

c) alcím: 4.Város és Községgazdálkodás (751845
szakfeladat) e. Ft

Dologi kiadás, Falunap költség növekedés miatt 50
Kiadás növekedés alcím összesen: 50 e Ft

d) alcím: 6.Köztemető fenntartás. (751867
szakfeladat) e. Ft
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Dologi kiadás csökkenés (Támogatás növekedés
sport miatt) -300
Kiadáscsökkenés alcím összesen: -300 e Ft

e) alcím:15. Szociálpolitikai juttatás. ellátottak
pénzbeli juttatásai,
Eseti pénzbeli gyermekvéd. ellátás (853355
szakfeladat) e Ft

Szociális nyári gyermekétkeztetés 892

Kiadás növekedés alcím összesen: 892 e Ft

f) alcím:19 Közművelődési könyvtári tev. (923127
szakfeladat) e. Ft

Dologi kiadás növekedés (könyvtárérdekeltség
növelő támogatás) 136
Dologi kiadás csökkenés (zeneoktatásra tervezett
összeg miatt) -1056
Kiadás csökkenés alcím összesen: -920 e Ft

Kiadás növekedés I. cím mindösszesen: 4 426 e Ft

2) Cím:II. Napsugár Óvoda Nyáregyháza

a) alcím: 21 Óvodai nevelés. ( 801115. szakfeladat) e. Ft

Dologi kiadás növekedés, (eszközbeszerzés miatt) 100
Kiadás növekedés összesen: 100 e Ft

b)Kiadás növekedés II. cím mindösszesen: 100 e Ft

3) Cím: III, Nyáry Pál Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
a) alcím: 23 Általános isk. nappali rendszerű oktatás
(801214 szakfeladat) e. Ft

Dologi kiadás csökkenés elszívó fülke (felhalmozási kiadás beszerzése miatt, saját
forrás) -374
Dologi kiadás növekedés  (működésre átvett pénzeszközök PMKA
miatt) 157
Dologi kiadás növekedés  (2/2007. Polg. M. int.
Gyerm. oszt. kir.) 50

Dologi kiadás növekedés  (szakmai és informatikai eszk.besz. támogatás miatt, 16/2007 (III.14
Korm. R.), amely összeg tartalmazza a számítógépek, szoftverek éves bérleti díját is 860
Dologi kiadás növekedés összesen: 693 e Ft

Felhalmozási kiadás növekedés elszívó fülke (Kémialabor)
beszerzése miatt 624 e Ft

Kiadás növekedés alcím összesen: 1 317 e Ft

b) alcím: 25 Alapfokú művészet-oktatás (801313
szakfeladat) e. Ft

Személyi juttatások (+5 fő részfoglalkozású) alapfokú művészetoktatás bevezetése miatt
2007.09.01-től 2073
Munkaadókat terhelő járulékok alapfokú művészetoktatás bevezetése miatt  2007.09.01-től 616
Felhalmozási kiadások (hangszer eszközök beszerzése) alapfokú művészetoktatás bevezetése
miatt  2007.09.01-től 706
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Kiadás növekedés  alcím összesen: 3 395 e Ft

c) Kiadás növekedés III. cím mindösszesen: 4 712 e Ft

4) Kiadás növekedés mindösszesen: 9 238 e Ft

5) A 2007. évi költségvetés  módosított kiadási főösszege: 433 168  e Ft

3. §

(1) A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
 „3. §. A Képviselő-testület  az önkormányzat- beleértve a költségvetési szerveit- 2007. évi    költségvetésének

a) bevételi főösszegét 433 168 e.Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 433 168 e.Ft-ban  állapítja meg.

(2) A rendelet 6. § (1) bekezdése a következőkre módosul:

„ 6. §.(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza
meg:

Működési kiadások előirányzata összesen: 362 474 e. Ft

                   ebből:
                              - személyi jellegű kiadások 183 808 e. Ft

                              - munkaadókat terhelő járulékok 57 702 e. Ft

                              - dologi jellegű kiadások 95 221 e. Ft

                              -ellátottak pénzbeli juttatásai 29 192 e. Ft

Támogatások 1 440 e. Ft

Pénzeszköz átadás 10 508 e. Ft

A felhalmozási kiadás 48 653 e. Ft

Fejlesztési hitel (tőke+kamat) 10 093 e. Ft

(3) A rendelet 7. §-a a  következőkre módosul:
„  7. §. Az önkormányzat   céltartaléka 0 e. Ft

4. §

(1)   A rendeletben rögzítet III. cím neve megváltozik ezen rendelet 2.§ II. fejezet 3). pontjában foglaltakra, és új 25.
alcímmel egészül ki, ezen rendelet 2.§ II. fejezet 3). pontjában bekezdésében foglaltak szerint

(2)  A rendelet 3. számú mellékletében foglaltak a "Költségvetési szervek létszámkeretét tartalmazó adatok  helyébe  ezen
rendelet 1. számú mellékletében rögzített adatokra módosul.

5. §
(1) Ezen rendelet 1-4 §-a a kihirdetés napján lép
hatályba.,

(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően a jegyző gondoskodik.
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4.) Nyáry Pál Általános Iskola garanciális bejárása

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, a 2007. augusztus 17. napján tartott garanciális
bejáráson felvett és rögzített hibákra a ZÁÉV Zrt-től megkaptuk a választ. A bejáráson többen
jelen voltak a képviselők közül.

Maszel László képviselő elmondja, a bejáráson észrevételezett többféle hibát. A régi rész
tetőszerkezete kritikán aluli. A műszaki ellenőrök be akarták bizonyítani, hogy a tető egyenes.
Minimális munkával ki lehetett volna javítani már akkor. Nem fogják kijavítani, ez így fog
maradni? Ki fogjuk fizetni a visszatartott pénz? Az egész fűtési rendszer nem a terveknek
megfelelően készült el. Ez akkor derült ki, amikor az építész-tervező idejött, és megmondta,
hogy a rendszer nem úgy van kiépítve, durva eltérések vannak. Súlyos tervezési és kivitelezési
hiba történt. Ez így ahogy van, nem volna szabad üzemeltetni. Javasolja, hogy a ZÁÉV-től
más személy vizsgálja meg az hibát, vagy a gépészeti tervezővel kellene megnézetni.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, erre nem tud választ adni, mert egy kivitelezés
befejezésekor a tervezésre visszatérni nem lehet.

Villand József iskolaigazgató elmondja, hogy a fűtés karbantartást végzőnek elmondta a
hulladék hő problémáját, aki átnézte a csapokat, amelyiken kellett állítani megtette. Volt kint a
kivitelezést végző Armo Bt-től is szakember. Voltak olyan problémák, melyek egy éve
húzódtak, ezeket is megoldották, a javításokat elvégezték.  A szivattyúnak működnie kell,
mert különben a víz áramoltatását nem tudja végezni.

Ország Mihály képviselő elmondja, a bejáráson merült fel, hogy a tervező szerint komoly
eltérések lettek a tervtől a fűtési rendszerben, amit a műszaki ellenőr cáfolt. Felmerült a
kérdés, hogy másképp lett megtervezve minden terem fűtése, és ez is le lett cserélve.
Hozzájárult-e mindezek módosításához a testület? Amennyiben hozzájárultunk, reklamációra
nincs lehetőség. Ha nem járultunk hozzá, a kérdést tisztázni kell.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy volt egy szerződésünk a Cothec
hőszolgáltató céggel. Ki lehetett volna vásárolni 8,5 mFt-ért, de nem volt rá pénzünk, így a
szerződést folytatni kellett. Ez úgy történt, hogy a két régi kazánt beépítették, a másik kettőt
hozta a ZÁÉV hozzá.

Maszel László képviselő elmondja, a tervező kifogásolta, hogy minden egyes tanterem külön
szabályozható. Minden tanteremhez, folyosóra, zárható dobozba beépített szabályzónak
kellene lenni, ami szabályozza a terem hőmérsékletét és nincs túlfűtés. A ZÁÉV képviselője
kijelentette, hogy plusz 5-6 eFt lett volna termenként, ezért lett elhagyva ez a dolog. Az
épületgépészeti tervekhez hol lehet hozzájutni? Ha kaphatna egy példányt, szívesen átnézné.

Ország Mihály képviselő véleménye szerint azért kell ezzel a dologgal foglalkozni, mert nem
mindegy, hogy mennyi energiát fogunk elhasználni. Lényeges, hogy itt mindenképp egy plusz
energia kiadásunk keletkezik, ami valószínűleg egyre magasabb lesz. Ezen el kell
gondolkodni, hogy annyiba hagyjuk-e a dolgot.

Zinger Miklós jegyző véleménye szerint pontosan meg kell fogalmazni , hogy mi az a gond,
probléma amit kifogásolunk, és joggal kifogásoljuk-e. Ennek a kiderítésére meg kell nézni a
kiviteli tervet, ami alapján megépült az építmény. Amennyiben valamilyen eltérés volt a
tervtől, ebben az esetben lehet jogi kezdeményezést tenni.
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Maszel László képviselő javasolja, hogy a tervezővel vegyük fel a kapcsolatot, mert ő nagyon
pozitívan állt hozzá a kérdéshez. Ő hívta fel a figyelmet arra, hogy nagyon nagy eltérések
vannak az épületgépészeti terv és a kivitelezés között. Meg kell kérdezni, hogy mi erről a
problémáról a véleménye.

Ország Mihály képviselő megkérdezi, mi történik akkor, ha felkérünk egy független
szakértőt, hogy nézze át a rendszert? A rendes működési feltételeknek nem felel meg az, hogy
az épület egyik részében a meleg miatt ablakot kell nyitni, a másik részében fáznak.

Kravecz Lászlóné polgármester véleménye szerint előbb nem a szakértőt kellene kihívni,
hanem a gépészeti tervezővel kellene beszélni. Meg kellene hívni a kivitelezőt is, és mondják
el itt, hogy mi az, amiben eltérés volt, és miért csinálták másképp.

Zinger Miklós jegyző elmondja, a garanciális javítás körébe azok a dolgok tartoznak,
amelyek a garanciaidőn belül jelentkeznek.

Bernula István képviselő véleménye szerint ezek szakmai kérdések. Ami probléma, az a hő
veszteség, és a plusz költség, amit erre rá kell fordítani. A kazáncseréről van-e valami
szerződés, mi szerepel benne, mit engedtünk meg? Ha mi megengedtük, hogy más rendszerű
fűtés legyen, akkor nincs mit reklamálni, amennyiben nem járultunk hozzá a
rendszermódosításhoz, akkor van.

Ország Mihály képviselő megkérdezi, hogy a garanciális bejáráson felvett hibákra a ZÁÉV
által adott válaszokat kötelesek vagyunk-e elfogadni? A tervező szájából hangzott el a
bejáráson, hogy gépészeti megoldásokban lényeges eltérések lettek.

Zinger Miklós jegyző a kérdésre válaszolva elmondja, hogy nem. Bármiben lehet vitát nyitni.
El kell indulni az elejétől, meg kell keresni a tervezőt, mondja meg, melyek azok a pontok,
ahol a lényeges eltérések vannak. A műszaki ellenőrt is meg kell kérdezni, mi volt annak az
oka, hogy elfogadta az eltéréseket.

Maszel László képviselő véleménye szerint utána kell nézni, hogy a műszaki ellenőr
egyeztetett-e a tervezővel a változásokról. Az építési naplóba szerepelnie kell a
változtatásoknak.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, vélemény, kérdés nem
érkezett.

Felkéri a testületet, aki azzal egyetért, hogy a garanciális bejáráson felvett és rögzített
hibalistán a 36., 41., és 42. pontokban további intézkedések történjenek, az előző pontoknál
felsorolt hibáknál elfogadják a ZÁÉV által történő kijavítást, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:

101/2007. (IX. 18.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megbízza a polgármestert, hogy az iskola régi
tetőszerkezetével, a kazán működésével, valamint a hulladék
hő keletkezésével kapcsolatos problémák megoldása érdekében
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szervezzen egyeztető megbeszélést, melyre hívja meg a
kivitelező képviselőjét, a tervezőket, valamint a műszaki
ellenőröket.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

5.) Duna-Tisza közi Nagytérségi Regionális Hulladékgazdálkodási rendszer

Kravecz Lászlóné polgármester  elmondja,  hogy  pár  éve  csatlakozott  az  önkormányzat  a
ceglédi központhoz. 48 település összefogásával készült ez a regionális hulladéklerakó.
Lakosságarányosan kapjuk meg a ránk eső részt. A kistelepüléseknek túl sok beleszólása nem
lesz a dologba. Gyakorlatilag a nagy települések viszik az irányítást, és reméljük, hogy jó
irányba. 2008. január 1-vel drágulással fog járni. A szállítási rendszerből a helyi szállítókat
nem zárja ki.

Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett. Felkéri a testületet, aki
a határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:

102/2007. (IX. 18.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Duna-Tisza-közi Nagytérség szilárd hulladék kezelésének
megoldására beruházott és létrejött vagyon működtetése
érdekében alapítóként Zártkörű Részvénytársaság alapítását
határozza el.

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a létrejött
vagyontömeg a beruházásban résztvevő önkormányzatok
osztatlan közös tulajdona, mely minden települést a hitelesített
vagyonmérleg tervezet szerint illet meg.

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
továbbiakban a Zrt-vel kapcsolatos ügyekben eljárjon és az
Önkormányzatot képviselője. Ezen megbízás a helyhatósági
választási ciklus végéig tart, a választást követően
meghosszabbítható.

A Képviselő-testület elfogadja a mellékelt szindikátusi
szerződést, annak aláírására felhatalmazza a Polgármestert.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester
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6.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Zinger Miklós jegyző előterjeszti a Képviselő-testület 2007. II és III. negyedévében hozott,
lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló tájékoztatót. Átadja a szót a testületnek,
amennyiben kérdés merül fel a beszámolóval kapcsolatban.

Maszel László képviselő véleménye szerint olyan járdaépítésre kellene pénzt adni, amit
használnak is. Ezt a járdát, amire anyagi hozzájárulást adtunk, nem használják. A
Nyáregyháza 0224/43. hrsz-ú terület jelenleg nincs eladva? Arra várunk, hogy mit fog
mondani a vevő?

Kravecz Lászlóné polgármester a kérdésre válaszolva elmondja, a Nyáregyháza 0224/43.
számú ingatlant a kijelölt vevő az előzetes szakhatósági egyeztetés után dönt a vásárlást
illetően. Megkérdezi, lehet-e ott létesíteni az elképzelései szerint bármit, amit ő eltervez.

Zinger Miklós jegyző elmondja, a LEADER Akciócsoport a települések meghatározott
összessége, olyan csoport, amely támogatást kaphat különböző helyi vidékfejlesztési célok
megvalósítására.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, vélemény, kérdés
nem érkezett. Felkéri a testületet, aki a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

7.) A Polgármesteri Hivatal adóhatósági feladatainak végrehajtása

Zinger Miklós jegyző elmondja, hogy egy kérdéssor alapján állította össze a Polgármesteri
Hivatal adóhatósági feladatainak végrehajtásáról szóló anyagot.

Maszel László képviselő véleménye szerint a gépjárműadóból fennálló több, mint 11 millió Ft
hátralék nagyon magas. Ez a hátralék nem egy év alatt jött össze. Egy ilyen kis község
nehezen bírja azt elviselni, hogy 15 mFt-os kintlévősége legyen. Lépni kell ez ügyben. Nincs-
e lehetőség arra, hogy feltegyük a honlapunkra az adósaink névsorát. Országos szinten az
APEH nyilvánosságra hozza név szerint, hogy kik tartoznak, és a cégek nevét.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy a honlapra személyiségi jogok miatt nem
lehet feltenni az adósok névsorát.

Zinger Miklós jegyző elmondja, hogy nem ezt az eszközt kell alkalmaznunk. A hátralékok
behajtásán folyamatosan dolgozik a hivatal. Kedvezőtlenebb helyzetbe vagyunk, mint
korábban. A beszerzett adatok egy része elavult. Következetesen és folyamatosan fogjuk
ezeket a dolgokat csinálni. Felmerült az önálló bírósági végrehajtó igénybevétele.
Megállapodásunk van vele arra vonatkozóan, hogy az átadott tételeket, melyekkel nem
boldogulunk, ő beszedi. Az inkasszó alkalmazását is megkezdtük. Elemi érdekünk, hogy ezek
a pénzek beérkezzenek.
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Fekete Sándorné képviselő véleménye szerint a gépjárműadó ügyben kiküldött 154
felszólításra kevésnek tartja a reagálást. A többi hátralékost nem lehet semmilyen módon
megmozdítani? Ezek a felszólítások szezonálisan indulnak, vagy folyamatosan mennek?
Mikor fog megtörténni az első végrehajtási igénybevétel? Történik-e helyszíni adóbehajtás?

Zinger Miklós jegyző elmondja, a behajtás, mint olyan, egy folyamat. Kezdődik azzal, hogy
felszólítunk, és innentől kezdve próbálkozunk egyéb eszközökkel. Azokban az esetekben,
amelyekben fennállnak a törvényi feltételek arra, hogy a gépjármű forgalomból való kivonását
kezdeményezzük, akkor megtesszük. Amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy
önmagában nem hozza a kívánt eredményt, megpróbálkozunk egyéb eszközökkel is. Ez a napi
munka mellett történik kampányszerűen. Rengeteg köztes feladat van, nem megy egyik napról
a másikra. Helyszíni adóbehajtás nem történik, ezt a módot nem kívánjuk alkalmazni. Minden
megkezdett végrehajtási eljárás végig fog menni.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, vélemény, kérdés
nem érkezett. Felkéri a testületet, aki az adóhatósági feladatok végrehajtásáról szóló
tájékoztatót elfogadja, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:

103/2007. (IX. 18.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az adóhatósági feladatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót
elfogadta.

8.) ROAD-WORK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tájékoztatója

Kravecz Lászlóné polgármester köszönti a megjelent vendégeket. Tájékoztatja a testületet,
írásos anyagot azért nem kaptak, mert az urak személyesen keresték fel őt. Üllőn már működő
cég szeretne Nyáregyházán egy olyan helyet, ahol ezeket a feladatokat szintén elvégezhetik.
Cserébe biztosítanának nekünk útalapot, illetve a nyáregyházi törmeléket ingyen befogadják.
A tisztítómű mellett lévő 18 ha. önkormányzati területen biztosítani tudnánk a helyet. Átadja a
szót az ügyvezető igazgatónak.

Nagy György ügyvezető elmondja, megnézte a területet, és alkalmasnak találta. Üllőn az
önkormányzat területén lévő felgyülemlett beton és építőanyag törmeléket behordják a telepre,
ott betörik, és utána útalapként is el lehet adni. Az önkormányzattól behordott anyag teljesen
ingyenes, nem kell érte fizetni. Az üllői önkormányzattal létezik egy olyan megállapodás,
hogy amennyiben itt felgyülemlik egy nagyobb mennyiségű anyag, akkor abból kedvező díjért
útalapot képeznek. 20-30 cm vastagságba a földutat kiszedik, erre ráteszik ezt az anyagot,
melyet le lehet tömöríteni, és erre záró rétegként mart aszfaltot lehet tenni. Ha Nyáregyházán
meg lehetne valósítani, hogy a dél-pesti régióból be lehetne fogadni a törmeléket, melyért
fizetnének, ebből a pénzből lehetne Nyáregyháza részére utakat építeni a meglévő anyagból.
Ez nem kerülne pénzbe, pályázatot is lehetne rá hozni.
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Ország Mihály képviselő megkérdezi, hogy mekkora területre lenne szükségük? Mekkora
zajjal, porral, szennyezéssel jár? Az itt élő lakók ingyenesen beszállíthatják a törmeléket a
telepre?

Nagy György ügyvezető a kérdésre válaszolva elmondja, hogy szerves hulladékként nem
lehet befogadni, defóniákat kell képezni. Az egyik csak szelektív betontörmelék, a másik egy
tégla-cserép törmelékként. Erre a cégnek engedélye van, működő dolog. A betört anyagot
ugyanúgy defóniába kell rakni, innen viszont el lehet szállítani. Üllőn 20 ha-on kezdték el
csinálni. Itt munkagépeknek dolgozni kell. Porral nem jár, az a helyszínen lekötődik.
Minimális zajjal jár. Albertirsán illegálisan végzik ezt a tevékenységet. A nyáregyházi lakosok
ingyenesen beszállíthatják a törmeléket, ami nem szerves.

Maszel László képviselő megkérdezi, hogy mennyi időre igényelnék a területet?

Nagy György ügyvezető a  kérdésre  válaszolva  elmondja,  hogy  ez  egy  folyamat.  Ha  az
önkormányzatnak ez csak addig jó, amíg elkészülnek az utak, ez becsapás. Akkor van üzlet,
ha ebből az anyagból el tud adni, és ez valamilyen szinten az önkormányzat részére is úgy
visszajön, hogy nem kell ráfordítania. Valamiféle szerződésre kell jutnunk.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy a terület tulajdonjogilag az önkormányzaté,
de a tisztítómű közös Dánszentmiklóssal. Beszélt a dánszentmiklósi polgármesterrel, és nincs
ellenvetése. Az Innokom cég, a tisztítómű tulajdonosa azt mondta, hogy 3 évnél hosszabb
időtartamra nem köthetünk szerződést, meg 3 év után azt a területet is be kell nyárfásítani.

Nagy György ügyvezető elmondja, amennyiben ez egy jól működő folyamat lesz, és az
önkormányzat is elégedett, a tevékenységet másik területen is végezni lehet. Ha nem, akkor
megszüntetik. 2-3 év kell ahhoz, hogy a folyamat kiforrja magát.

Ország Mihály képviselő megkérdezi, hány embert akar foglalkoztatni? Van-e lehetőség arra,
hogy helybeli munkaerőt alkalmazzon?

Nagy György ügyvezető elmondja, hogy a gépkezelők 5-7 éve dolgozó emberek, akik
bányakapitánysági engedéllyel rendelkeznek. A területet őrizni kell, ezt helyileg meg lehet
oldani. Szelektív gyűjtésre kézi munkaerőt fognak alkalmazni, de ez függ az anyag behordási
mennyiségétől. A szerződést csak abban az esetben indítsuk el, ha nem merülnek fel olyan
kérdések, ami ezt megvétózná.

Maszel László képviselő véleménye szerint a testület zárt ajtók mögött folytassa tovább a
tárgyalást.

Kravecz Lászlóné polgármester megköszöni a vendégeknek a tájékoztatást. Megkérdezi a
testületet, hogy foglalkozzanak-e a kérdéssel?

Maszel László képviselő véleménye szerint mindenképp foglalkozni kell vele, mert egy
értelmes dolog volna. Vállalná, hogy elmenne Üllőre, körbejárná a telepet, érdeklődne felőle.
Ennyi utánajárást megérne. Ha ekkor is kedvező a vélemény, mindenképp tárgyalni kell
velük. Nem esett szó arról, hogy ezért bérleti díjat fizetnek, vagy csak annyi, hogy az útalapot
adják. Szerződésben ki kell kötni, hogy évente hány kilométer út alapját adják.
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Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy az útalapot adják és beszedik ingyenesen a
lakosságtól a törmeléket.

Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett. Felkéri a testületet, aki
azzal egyetért, hogy foglalkozzunk a kérdéssel, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
a továbbiakban is foglalkozni kíván a ROAD-WORK Kft. ajánlatával.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, az ügyvezető kérésére a szerződés előkészítéséhez
választani kell egy 3-4 tagú bizottságot, hogy ők tolmácsolják a testület felé a történetet.
Javasolja, hogy Tóthné Bába Ildikó a Környezetvédelmi Bizottság elnöke mindenképp legyen
benne, továbbá Maszel László, Bernula István, és Ország Mihály képviselőket javasolja.

Felkéri a testületet, aki azzal egyetért, hogy a szerződés előkészítésében a fent javasolt
képviselők vegyenek részt, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:

104/2007. (IX. 18.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Road-Work Kft-vel kötendő, inert hulladék feldolgozására
vonatkozó szerződés előkészítésére ad hoc bizottságot hoz
létre, melynek tagjainak Tóthné Bába Ildikó, Maszel László,
Bernula István és Ország Mihály képviselőket megválasztja.

9.) Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házi
    Házirendjének és Pedagógia Programjának módosítása,  térítési díjakról,
    tandíjakról szóló rendelet megalkotása

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, a témával kapcsolatban meghívták Lebanov
József szakértőt, aki az eddigi tevékenységben részt vett. Átadja a szót Villand József
iskolaigazgatónak.

Villand József iskolaigazgató elmondja, az elküldött anyagokban benne foglaltatik mindaz,
amiről dönteni kell. A Pedagógiai Program és a Házirend a zeneiskolához kapcsolódó
módosításokat tartalmazza. A kapcsolódó jegyzőkönyveket átadták a hivatalnak. A
Diákönkormányzat a Szülői Munkaközösség és a Nevelői Testület megtárgyalta és elfogadta a
módosításokat, kiegészítéseket. Kéri a testületet, hogy a szükséges kiegészítések után fogadja
el az anyagot.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy hozzászólás, vélemény, kérdés nem
érkezett. Felkéri a testületet, aki a Házirendet elfogadja, szavazzon.
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A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:

105/2007. (IX. 18.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény  házirendjének a művészetoktatáshoz kapcsolódó
módosítását jóváhagyja.
Megbízza az intézmény vezetőjét, hogy a módosított házirendet
a törvényi előírások szerint hozza nyilvánosságra.

Határidő: azonnal
Felelős: Villand József iskolaigazgató

Felkéri a testületet, aki a Pedagógiai Programot elfogadja, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:

106/2007. (IX. 18.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény művészetoktatáshoz kapcsolódó Pedagógiai
Programját jóváhagyja.
Megbízza az intézmény vezetőjét, hogy a Programot a törvényi
előírások szerint hozza nyilvánosságra.

Határidő: azonnal
Felelős: Villand József iskolaigazgató

Felkéri a testületet, aki a szakmai minősítési eljárás második szakaszának lefolytatásával
egyetért, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:

107/2007. (IX. 18.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
alapfokú művészetoktatási intézmények nevelési oktatási
tevékenységének szakmai minősítési eljárásának második
szakasza lefolytatását kérelmezi a Nyáry Pál Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vonatkozásában.
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Megbízza a polgármestert és az intézmény vezetőjét, hogy a
szükséges nyilatkozatokat, intézkedéseket tegyék meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester,

  Villand József iskolaigazgató

Kravecz Lászlóné polgármester felkéri a testületet, aki az alapfokú zeneművészeti képzés
során fizetendő térítési díj és tandíj meghatározásáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja,
szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletet alkotta meg:

Nyáregyháza Község  Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2007. (IX.18.) számú önkormányzati rendelete

az oktatási és alapfokú művészetoktatási intézményi képzés keretein belül
az alapfokú zeneművészeti képzés során fizetendő térítési díj és tandíj

meghatározásáról

Nyáregyháza Község  Önkormányzata a helyi önkormányzattoktól szóló 1990. évi LXV. tv.
16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 102.§ (2) bek. b) pontjában és a 117.§ (4) bekezdésében foglaltak végrehajtására a
következő rendelet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§

(1) A rendelet hatálya a Nyáregyháza Község  Önkormányzata fenntartásában működő Nyáry
Pál Általános és Alapfokú Müvészetoktatási Intézményre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben rögzített oktatási intézménynek az
alapfokú zeneművészeti képzés szolgáltatásait igénybe vevőkre terjed ki.

Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások

2.§

Az 1. § (1) bek. a)  pontjában meghatározott közoktatási intézményben ingyenesen igénybe
vehető szolgáltatások a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény - a továbbiakban:
Közoktatási Törvény - 114. § - ban foglaltak.

A térítési díj fizetési kötelezettség és mértéke

3.§

(1) Az 1. § -ban meghatározott közoktatási intézményben a térítési díjat kell fizetni minden
olyan esetben, amelyet a Közoktatási Törvény 115. § -ban meghatároz.
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(2) A térítési díj mértéke tanévenként nem haladhatja meg a Közoktatási Törvény 117.§.-ban
meghatározottakat.

A tandíjfizetési kötelezettség és mértéke

4.§

(1) Az 1. § -ban meghatározott közoktatási intézményben tandíjat kell fizetni minden olyan
esetben, amelyet a Közoktatási Törvény 116. § -ban meghatároz.

(2) A tandíj mértéke tanévenként nem haladhatja meg a Közoktatási Törvény 117.§.-ban
meghatározottakat

A térítési díj és tandíj kedvezmény

5.§

(1) Az intézmény igazgatója a térítési díjat , tandíjat köteles csökkenteni a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. Törvényben meghatározott esetekben, továbbá a törvényben
meghatározottakon túl adható kedvezmények esetébeb a  “Térítési díj és Tandíj
Szabályzat”-ban. ( 1. melléklet)  foglal előírások  figyelembe vétele szerint.

(2) A törvényben meghatározottakon túl adható kedvezmények egy jogcímen vehetők
igénybe.

A térítési díj megállapítása alapfokú művészetoktatási intézményben

6.§

(1) A térítési díj tanévenként, a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor számított - folyó
kiadások egy tanulóra jutó hányadának alapulvételével, kell megállapítani, a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 117.§, és a   “Térítési díj és Tandíj Szabályzat”-ban
foglalt szabályozás alápján.

(2) Az intézmény vezetője személyremenően állapítja meg a fizetendő térítési díj összegét,
melyről számlát köteles kiállíottni.

(3) A fizetendő  térítési díj  tanévenkénti  összegét az intézmény vezetője az intézmény
hirdető tábláján is nyilvánosságra hozza.

(4) A térítési díj félévenként esedékes összegét a tanév első félévében szeptember 30-áig, a
tanév második félévében február 20-áig kell az iskola által közzétett eljárási rend alapján
befizetni, kivéve, ha a tanuló részletfizetési kedvezményt kapott.

(5) A fizetési kötelezettség nem teljesítése a tanulói jogviszony megszűnését eredményezi.

(6) A tanulókra egyedileg vonatkozó térítési díj fizetendő összegét a következő félévre előre
félévkor és tanév végén a tanulmányi eredmény függvényében e rendeletben foglaltak
alapján állapítja meg az intézmény vezetője.
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(7) A tanuló tanulmányi eredményének megállapításánál a főtárgy és az összes melléktárgy
eredményének átlagát kell figyelembe venni.

(8) Az intézmény igazgatója minden év augusztus 31. napjáig tájékoztatja az önkormányzat
jegyzőjét és javaslatot tesz a fentartó felé az egyes szolgáltatásokra megállapított  térítési
díjnak  - oktatási tanévre vonatkozóan számított és a fizetés alapjául szolgáló összeg-
megállapítására.

7. §

A térítési díj megfizetése alóli mentesítéssel összefüggő, az azt bizonyító  dokumentumokat
az intézmény  5 évig köteles megőrizni.

8. §

(1) A térítési díj vonatkozásában a részletfizetési kedvezmény igénybevételéről a tanulók
szülei a rendelet 2. mellékletét képező formanyomtatványon nyilatkozhatnak úgy, hogy a
megállapított térítési díj összegét havi részletekben kívánják megfizetni. A részletfizetést a
szülői nyilatkozat alapján az iskola igazgatója engedélyezi.Részletfizetési kedvezmény
csak egy tanévre adható, az engedélyekről az intézmény köteles nyilvántartást vezetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot és a részletfizetési engedélyt az intézmény 5 évig
köteles megőrizni.

A térítési díj mértéke alapfokú művészetoktatási intézményben egy tanszak esetén

9.§

(1) A térítési díj tanévenként, a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor számított - folyó
kiadások egy tanulóra jutó hányadának alapulvételével, kell megállapítani, a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 117.§, és a “Térítési díj és Tandíj Szabályzat”-ban foglalt
szabályozás alápján.

(2) A tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada 2007/2008.
tanévben 142.500.- Ft.

(3) A térítési díj minimális összege, zeneművészeti ág esetén nem lehet kevesebb egy tanítási
évben, mint a feladatellátáshoz az állami költségvetésből biztosított alap normatív
hozzájárulás tíz százalékánál

(4) Az állami költségvetésből biztosított alap normatív hozzájárulás összegét a Magyar
Köztársaság költségvetésről szoló törvénytartalmazza  (2007. költségvetési évben
105.000.-Ft.)

(5) A térítési  díjakról szóló kimutatásokat, valamint azok befizetésének bizonylatait 5 évig
kell az intézménynek megőrizni.
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A térítési díj, tandíj  ellenében igénybe vehető szolgáltatások alapfokú művészetoktatási
intézményben egy tanszak esetén

10.§

A térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 115.§ , 116.§-ban meghatározott szolgáltatások.

A tandíj és mértéke alapfokú művészetoktatási intézményben egy tanszak esetén

11.§

A fizetendő tandíj összegét a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó
hányadának alapul vételével, tanévenként, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
117.§ előírásai, a  “Térítési díj és Tandíj Szabályzat”-ban foglaltak figyelembe vételével kell
megállapítani.

Kártérítési kötelezettség alapfokú művészetoktatási intézményben

12.§

(1) Az iskola hangszereinek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárról jegyzőkönyvet
kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kár bekövetkeztének időpontját, a
sérült hangszer leltári számát, a kár leírását a és a kárt okozó nevét. A jegyzőkönyvet a
hangszert oktató tanár írja alá, nagykorú tanuló esetén a kárt okozó tanuló is. Kiskorú
tanuló esetén a szülőt haladéktalanul értesíteni kell a kár mértékéről.

(2) A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a károkozás időpontjában hatályban lévő
idevonatkozó jogszabály által meghatározott mértéket.

A térítési díj és tandíj mértéke alapfokú művészetoktatási intézményben több tanszak
esetén

13.§

Több tanszak esetén a második és további tanszakon a térítési díj és tandíj mértékének
összegét az 1. számú melléklet  tartalmazza.

Záró rendelkezések
14.§

(1) A térítési díj-, és tandíj összegének esetleges módosítását az intézmény vezető  javaslatota
figyelembe vételével tanévkezdéskor a Képviselő –testület rendeletileg állapítja meg.

(2) A  közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosító  2005. évi CXLVII. Törvény
29. § ( 3.) bekezdésben foglaltak esetében a térítési díj kiszámítását, annak
összegszerűségét, az adható kedvezmények mértékét, ezen rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza.

(3) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit először a 2007/2008-as
tanévben kell alkalmazni.
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10.) Alapító Okiratok módosítása

Zinger Miklós jegyző elmondja, a Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény Alapító Okirata az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám
meghatározásánál az általános iskolai oktatás létszáma tartalmazza az egyébként külön
nevesítetten meghatározott napközi otthoni ellátás létszámát is, ami így torzítást okoz. Fentiek
kiküszöbölése érdekében szükség van az Alapító Okirat módosítására.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, a pályázatot azzal az indokkal utasították vissza,
hogy nem megfelelő az iskola kihasználtsága. Ez egy technikai módosítás. Az Alapító
Okiratba 500 fő szerepelt, és ha nincs meg a 80%  kihasználtság, akkor nem támogatják a
pályázatot.

Villand József iskolaigazgató elmondja, amennyiben túllépjük a megengedett létszámot,
ahhoz külön engedélyt kell kérni. Az ideális terv 400 fő lenne a tanulólétszámnál.

Fekete Sándorné képviselő véleménye szerint abnormális a maximális tanulólétszámnak a
350 fő, mert ha százalékosan akarjuk kimutatni a keretet és a jelenlegi létszámot, akkor már
meghaladta a 100%-ot. Javasolja, hogy inkább 360-370 fő legyen. Nem normális dolog az,
hogy kevesebb a felvehető „gyerek-keretszám”, mint maga a gyereklétszám.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, vélemény, kérdés
nem érkezett. Felkéri a testületet, aki az Általános Iskola Alapító Okiratának módosításával
egyetért, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:

108/2007. (IX. 18.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény  Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe az alábbi 11. pont lép:

11. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám:

Általános Iskolai oktatás: 350 fő,
Napközi ellátás: 150 fő
Alapfokú művészetoktatás: 60 fő.

Határidő: azonnal
Felelős: Villand József iskolaigazgató

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, az óvodát érintő változások nem tükröződnek az
Alapító Okiratban, ezért szükséges annak módosítása is.
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Megállapítja, hogy hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett. Felkéri a testületet, aki az
Óvoda Alapító Okiratának módosításával egyetért, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:

109/2007. (IX. 18.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
„Napsugár” Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
1. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe az alábbi 6. pont lép:

6. Az intézmény székhelye:
„Napsugár” Óvoda Nyáregyháza, Ady E. u. 1/a.
Befogadó képessége: 75 fő

2. Az Alapító Okirat 16. pontja helyébe az alábbi 16. pont lép:

16. Az intézmény vagyona:
A Képviselő-testület az intézmény résére biztosítja az
önkormányzat tulajdonát képező, Nyáregyháza, Ady E. u. 1/a.

11.) Tájékoztató a parlagfű  mentesítésről

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy az írásos anyagot megkapták a képviselők.
Átadja a szót a testületnek.

Maszel László képviselő véleménye szerint nagyon helyes, hogy felléptünk a parlagfű ellen.
Viszont az önkormányzati területen is nagyon el van terjedve a parlagfű, a Széki rétnél.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy sajnos az önkormányzat két fűkaszáját
ellopták, ezt követően a maradék egy is elromlott. 3 hétig javításon volt, mivel reggeltől estig
működött. Nem győztük a területeket nyírni. A közparkok, az iskola, óvoda környéke rendbe
van.

Fekete Sándorné képviselő megkérdezi, történt-e büntetés kiszabás?

Zinger Miklós jegyző elmondja, hogy nem történt. Kimentek a második felszólítások is,
ezután történhet a bírságok kiszabása.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, vélemény, kérdés
nem érkezett. Felkéri a testületet, aki a parlagfű mentesítésről szóló tájékoztatót elfogadja,
szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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110/2007. (IX. 18.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
parlagfű mentesítésről szóló tájékoztatót elfogadja

12.) Papp Zsolt szolgálati lakás iránti kérelme

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy Papp Zsolt pedagógus szolgálati lakás
biztosítása iránti kérelmet terjesztett elő a testülethez. Jelenlegi albérletét eladás miatt
rövidesen el kell hagynia.

Maszel László képviselő elmondja, hogy a három lakás közül ez a legnagyobb lakás. Úgy
érzi, hogy egy egyedülálló személynek szolgálati lakást kiadni részünkről luxus lenne, ezért
nem támogatja a kérelmet.

Bernula István képviselő megkérdezi, hogy nem lehetne-e valami átalakítást elvégezni, hogy
két lakás legyen belőle? Meg kellene vizsgálni annak a lehetőségét, hogyan lehetne két kis
garzont csinálni. Véleménye szerint a pedagógust el kellene helyezni, valamiféle
kompromisszumra kell vele jutni.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy ez nem megoldható, nem lehet megosztani
sehogy.

Kovács Jolán képviselő véleménye szerint találni kellene valami megoldást, mert a
pedagógus már jó pár éve itt tanít. Másnak is biztosítottunk lakást, aki két éve telepedett le.
Vélemény szerint a Dózsa Gy. u. 30-ban megüresedett lakást kellene kiutalni.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, megkérjük a műszaki ügyintézőt, menjen ki, nézze
meg a lakást, van-e lehetőség a lakás megosztására. Amennyiben erre van lehetőség, a
pedagógus bevonásával, kiutalható neki a lakást.

Maszel László képviselő véleménye szerint a megosztásra nincs lehetőség a vizesblokk
probléma miatt.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, vélemény, kérdés
nem érkezett. Felkéri a testületet, aki azzal egyetért, hogy Benkő Zoltán kiköltözése után a
Petőfi S. u. 12. szám alatti lakást Papp Zsolt részére kiutalják, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:

111/2007. (IX. 18.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Nyáregyháza, Petőfi S. u. 12. sz. alatti lakást – megüresedését
követően – szolgálati lakásként biztosítja Papp Zsolt részére.
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Határidő: a lakás megüresedése
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

13.) Fischliné Főző Boglárka kérelme

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy az előzőleg kért tetőjavítás költségét, 106
eFt-ot még nem fizettük ki a vállalkozónak.

Maszel László képviselő elmondja, hogy kiment megnézni a bojlert. Valóban rossz
állapotban van, és tenni kellene vele valamit. Vállalja, hogy egy használt, de működőképes
bojlerből kiszereli az alkatrészeket, és ingyen megjavítja, felújítja a régi bojlert.

Ország Mihály képviselő igazságtalannak tartja, hogy ez egy bérlakás, amit a bérlő 6.900,-
Ft-ért bérel, és az önkormányzat pedig 100 ezreket költ rá. Nyáregyházán 30-40 eFt-ért adnak
ki albérletet. A bérlakásnál a bérbeadónak kötelessége elvégezni jogszabály szerint, de mégis
az ember igazságérzetét bántja a dolog.

Kravecz Lászlóné polgármester  megállapítja,  hogy  egyéb  hozzászólás,  vélemény  nem
érkezett. Felkéri a testületet, aki azzal egyetért, hogy a kérelem 1. pontjában közölt problémát
úgy oldjuk meg, hogy elvégezzük a bojler javítást, használhatóvá tesszük, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:

112/2007. (IX. 18.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Nyáregyháza, Ady E. u. 8. alatti lakás gázbojlerét
megjavíttatja.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy a kérelem 2. pontjával kapcsolatban
kiküldtük a műszaki vezetőnket, aki megnézte a járdát. Nem a külső járdáról van szó, hanem a
garázshoz vezető autós bejáróról. Felmérte az anyagszükségletet, 2 m3 sóder  és  5  q  cement
szükségeltetik és 1 sor hálós vasalás.

Fekete Sándorné képviselő véleménye szerint azért vettük meg ezt a házat annak idején,
hogy legyen egy olyan lakás, amit a leendő körzeti orvosnak biztosítani tudunk. Mit jelent az,
hogy 15 eFt-os munkát megrendelünk az ácstól, és a lakók kívánságára 105 eFt-ba fog
kerülni? Határt kellene szabni az ilyenfajta kívánságoknak.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, azért lett ilyen magas a költség, mert megcsináltak
minden hibát a tetőn. A testület azt mondta, ami a beázást előidézi, csinálják meg.
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Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, vélemény nem érkezett. Felkéri a testületet, aki azzal
egyetért, hogy a kérelem 2. pontjában szereplő járdaépítéshez szükséges építőanyagot az
önkormányzat biztosítsa, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 nem szavazattal a javaslatot nem támogatta.

Felkéri a testületet, aki azzal egyetért, hogy a járdaépítéshez szükséges építőanyagot az
önkormányzat nem biztosítja a kérelmezőnek, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:

113/2007. (IX. 18.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Nyáregyháza, Ady E. u. 8. alatti lakáshoz tartozó, telken belüli
járdaépítéshez szükséges építőanyagot nem biztosítja
A Testület megbízza a Hivatalt, hogy érintettet a határozatról
értesítse.

Határidő: ülést követő 30. nap
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy a kérelem 3. pontjában 50 eFt-ot igényel a
bérlő a padlás leszigetelésére.
Megállapítja, hogy hozzászólás, vélemény nem érkezett. Felkéri a testületet, aki azzal
egyetért, hogy a kérelem 3. pontjában szereplő padlástér szigeteléséhez szükséges 50eFt-ot az
önkormányzat biztosítsa, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 nem szavazattal a javaslatot nem támogatta.

Felkéri a testületet, aki azzal egyetért, hogy a padlástér szigeteléséhez szükséges 50 eFt-ot az
önkormányzat nem biztosítja a kérelmezőnek, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:

114/2007. (IX. 18.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Nyáregyháza, Ady E. u. 8. alatti lakás padlásterének
szigetéléséhez nem biztosít forrást.
A Testület megbízza a Hivatalt, hogy érintettet a határozatról
értesítse.

Határidő: ülést követő 30. nap
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester
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Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, az iskolaigazgató a pedagógus továbbtanulási
kérelmével kapcsolatban leírta, hogy azzal egyetért, de a költségvetésben erre nem szerepel
összeg. 511 eFt plusz költséget jelentene 1 tanévre. Az integrált nevelésnél mindenképp
szükség van fejlesztő pedagógusra.

Bernula István képviselő véleménye szerint 3-6000 fő pedagógust bocsátottak el, lehet, hogy
van köztük olyan, akinek van ilyen képesítése. Sok pedagógust kitanítottunk már. A
pedagógusnak van már egy diplomája, tanítsa az angol nyelvet, készítse fel a gyerekeket
versenyre. Ha olyat hallunk, hogy egy tanuló esetleg alapfokú vizsgát tett, akkor meg kell
adni a lehetőséget.

Fekete Sándorné képviselő maximális támogat mindenkit, aki tanulni akar. Kapott-e anyagi
támogatást a pedagógus a diplomájához annak idején? Ha ez a teljes összeg, akkor a
pedagógus ebbe mit tesz bele? A helyettesítés kerül sokba.

Kravecz Lászlóné polgármester a kérdésre válaszolva elmondja, hogy nem kapott
támogatást, nappalin végezte el az iskolát. 50% tandíjat teszi hozzá, és a 20% utazási
költséget.

Lipót Pál Józsefné képviselő elmondja, hogy az iskolában az integrált neveléshez szükség
van gyógypedagógusra, ez benne van az Alapító Okiratba. A pedagógus tanulásban
akadályozottak szakra jelentkezett, így egyedül ő lenne az iskolában ilyen képesítésű.

Villand József iskolaigazgató a pedagógusnak elmondta, hogy elviekben egyetértenek és
támogatják, de anyagi forrásokról nem tudott ígérni semmit. Sem költségvetésben, sem a
továbbképzési tervben nem volt összeg tervezve. Hasznosítani tudnák az iskolában, ha lenne
még egy ilyen plusz képesítése.

Fekete Sándorné képviselő véleménye szerint az első évet fizesse ő, és a következőkben
visszatérnek a másodév díjazására.

Villand József iskolaigazgató javasolta a pedagógusnak a halasztást, viszont ő szerette volna
megvárni a testület döntését, véleményét.

Kravecz Lászlóné polgármester szintén támogat minden továbbtanulót. Van a tantestületben
olyan személy is, aki az első diplomájához kérte a támogatást. Véleménye szerint a testület
egyértelműen ne zárkózzon el a kérdéstől. Javasolja, hogy halasszon egy évet, és a következő
évben támogatjuk. Ebbe a költségvetési évbe nem tudjuk, de a következőbe igen.

Fekete Sándorné képviselő az integrált oktatással kapcsolatban elmondja, azokról a
gyerekekről van szó, akik szellemileg, fizikailag enyhén károsultak. Őket a normál pedagógus
nem tudja oktatni, nincsenek rá kiképezve. Ezeket a gyerekeket be kell integrálni az
osztályterembe a 22-23 egészséges közé. Velük csak speciálisan kiképzett emberek tudnak
foglalkozni.

Ország Mihály képviselő megkérdezi, lehet-e olyan tanulmányi szerződést kötni valakivel,
hogy azért mert az önkormányzat támogatja a tanulmányait, valamennyi időt itt fog tanítani.

Kravecz Lászlóné polgármester a kérdésre válaszolva elmondja, hogy kötelessége annyi időt
itt tanítani, ameddig támogatjuk. Ezt törvény írja elő, hogy csak addig kötelezhető az itt
munkálkodásra, amennyit tanult.
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Maszel László képviselő véleménye szerint a halasztás jó megoldás volna. Nem szeretné
kétségbe vonni az iskolavezetés vezetői képességeit és tudását, de ha a pedagógus egy
normális gyerektársaságba nem tudott egy közösséget kovácsolni, akkor mint
gyógypedagógus megállja a helyét.

Villand József iskolaigazgató elmondja, hogy nem a közösségépítés a feladata. Egyénileg,
egyére szabottan az adott gyermek problémájának figyelembe vételével, 1-1 gyerekkel
foglalkozzon. Saját tanmenet, saját órarend alapján gyerekekre lebontva kell, hogy
foglalkozzon. A kettőnek nincs összefüggése.

Sztahó István képviselő véleménye szerint meg kell adni a lehetőséget. Lehet, hogy a
pedagógus ebben a pozícióba fog úgy kiteljesedni, amivel az iskolának a lehető legjobbat
tudja nyújtani.

Szemők Mariann igazgató-helyettes véleménye szerint a pedagógus munkája nem
elhanyagolható, mert akik továbbtanulnak, és angolt tanulnak, megállják a helyüket. Olyan
visszajelzések érkeztek, hogy az angol nyelvvel nem voltak nehézségeik a továbbtanult
gyerekeknek.

Villand József igazgató elmondja, hogy a pedagógus egyetemi végzettséget szerzett, amivel
középiskolai angol nyelvtanárként tevékenykedhetne, viszont ő Nyáregyházán szeretne
tanítani. Ez is egy fontos szempont, amit figyelembe kell venni.

Lipót Pál Józsefné képviselő javasolja, hogy halasztással kezdje el az iskolát. Megváltozott a
gyógypedagógia, szakosodott. Átfogóan egy pedagógus nem foglalkozhat minden gyerekkel,
csak az arra specializálódottak. Ahhoz, hogy az iskolában az integrált nevelés folyamatos
legyen, fejlődjön, mindenképp szükség lenne egy ilyen pedagógusra.

Kravecz Lászlóné polgármester javasolja, hogy halasztott évvel kezdje meg a pedagógus az
iskolát, a következő költségvetési évre tegyük át a lehetőséget. Az iskola tervezze be a
költségvetésébe.

Felkéri a testületet, aki az elhangzott javaslattal egyetért, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta:

115/2007. (IX. 18.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2008. évi költségvetésében egy fejlesztőpedagógus
továbbképzés költségeinek – az eddigi kialakult gyakorlatnak
megfelelő – fedezetét biztosítja.

Határidő: 2008. február 15.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester
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14.) Fogorvosi szolgálat működtetéséhez szükséges eszközök

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, dr. Kiss György ügyvéd átnézte az anyagot.
Felolvassa az ügyvéd által a megállapodásban javasolt módosításokat. Az eszközök jól
használhatóak, jól működők. Csak úgy tudjuk meghirdetni az állást, ha az eszközök
rendelkezésünkre állnak. A következő ülésre a jegyző úr előkészíti a pályázati felhívást és
meghirdetjük.

Kovács Jolán képviselő megkérdezi, hogy kié a praxis?

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, a praxist visszavette, de a szolgáltatás a miénk. Az
OEP-el nekünk van szerződésünk, mi kapjuk a támogatást, és csak ezt fizetjük a fogorvosnak.
Semmi többet, mint amit kapunk. A vizitdíjat az önkormányzatnak köteles befizetni.

Zinger Miklós jegyző elmondja, hogy a praxis az egy jogosultság.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, vélemény, kérdés
nem érkezett.  Felkéri a testületet, aki azzal egyetért, hogy a szerződés aláírására
felhatalmazzák a polgármestert, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:

116/2007. (IX. 18.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert az „ÉPFOG 32” Bt-vel kötendő,
a fogászati eszközök használatára vonatkozó megállapodás
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

15.) Polgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszere

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy a régi napközi otthon épületébe szeretnénk a
hivatalt átköltöztetni. Ehhez viszont a riasztórendszert meg kell csináltatni. Az Alarm Direct
Kft. képviselője felmérte az épületet, az árajánlatot megkaptuk, 138.000,-Ft+ÁFA.

Megállapítja, hogy hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett.  Felkéri a testületet, aki azzal
egyetért, hogy a riasztórendszer kiépítésre kerüljön, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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117/2007. (IX. 18.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Polgármesteri Hivatal riasztórendszerének kiépítésére
138.000,- Ft. + Áfa összeget biztosít.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

16.) Nyáry Pál Szövetkezet kérelme

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy a Nyáry Pál Szövetkezet haszonbér
mérséklésre vonatkozó kérelmet terjesztett a testület elé. A 2007. évre vonatkozóan 50%-os
mértékű méltányos haszonbérmérséklést kér.

Bernula István képviselő javasolja, úgy fogadjuk el, hogy a tavalyi haszonbérleti díjat
kérjük.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, vélemény, kérdés nem
érkezett.  Felkéri a testületet, aki azzal egyetért, hogy a tavalyi haszonbérleti díjat fizesse ki a
Nyáry Pál Szövetkezet, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:

118/2007. (IX. 18.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Nyáry Pál Szövetkezet által a 2007. évben fizetendő
haszonbérleti díjat a 2006. évi díjjal azonos összegben állapítja
meg.
A Testület megbízza a Hivatalt, hogy érintettet a határozatról
értesítse.

Határidő: ülést követő 30. nap
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

17.) Pest megye Díszpolgára cím adományozása

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Pest megye Közgyűlésének
Elnökének „Pest megye Díszpolgára” cím adományozásával kapcsolatban megkeresés
érkezett hozzánk. Annak idején felterjesztettük dr. Marjai Viktor háziorvost, de nem fogadták
el, mert ehhez „megye” értékű dolgot kell tenni. Csak olyan személy kaphatja bármelyik díjat,
aki a megye területén elismert tevékenységet folytat.

Megállapítja, hogy hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett.  Felkéri a testületet, aki azzal
egyetért, hogy jelenleg nem tudunk senkit felterjeszteni egyik címre sem, szavazzon.
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A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:

119/2007. (IX. 18.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Pest megye Díszpolgári cím adományozására nem tesz
javaslatot.

A Testület megbízza a Hivatalt, hogy érintettet a határozatról
értesítse.

Határidő: ülést követő 30. nap
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

18.) Az Erdőszöv. Zrt. megkeresése

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy az Erdőszöv Zrt. képviselőjétől megkeresés
érkezett hivatalunkhoz a Pilis-Nyáregyháza közötti területen ipari park létrehozásának
lehetőségéről.  Erre  a  célra  pályázati  támogatás  igényelhető.  A  rendezési  tervünkben  ezen  a
részen ipari terület van megjelölve. Egyenlőre elvi hozzájárulást kér tőlünk, hogy nem
zárkózik el a nyáregyházi képviselő-testület a tervtől.

Megállapítja, hogy hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett.  Felkéri a testületet, aki
elviekben egyetért azzal, hogy ne zárkózzunk el az ipari terület létrehozásának lehetőségétől,
szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:

120/2007. (IX. 18.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Pilis és Nyáregyháza közötti területen ipari park létrehozásának
lehetőségétől nem zárkózik el.

A Testület megbízza a Hivatalt, hogy érintettet a határozatról
értesítse.

Határidő: ülést követő 30. nap
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester
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19.) Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati pályázathoz csatlakozás

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, az idei évben is nyilatkozni kell a Bursa
Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról, melynek határideje 2007.
október 1. A csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi
kötelezettségvállalást, az önkormányzatok a benyújtott pályázatok ismeretében döntenek a
támogatási összegek odaítéléséről. Eddig minden évben csatlakoztunk.

Megállapítja, hogy hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett.  Felkéri a testületet, aki azzal
egyetért, hogy csatlakozzunk az ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójához, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:

121/2007. (IX. 18.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
kifejezetten és visszavonhatatlanul dönt arról, hogy csatlakozni
kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók,
illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójához.

Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2008. évi
fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása,
folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési
Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

Határidő: 2007. október 1.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

20.) Nyár-Víz Kht. és az Önkormányzat közötti közhasznúsági szerződés megkötése

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy ügyészségi vizsgálat megállapította, hogy
hiányzik az önkormányzat és a kht. által megkötött közhasznúsági szerződés, melynek
pótlására most kerül sor. Kéri a testületet, hagyja jóvá a szerződés tervezetet.

Megállapítja, hogy hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett. Felkéri a testületet, aki a
szerződés tervezetet elfogadja, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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122/2007. (IX. 18.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a Nyár-Víz Kht-vel kötendő
közhasznúsági szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

21., Egyebek:

a.) Bába János kérelme

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy a nyáregyházi lakosság adományozásából
készítettek egy emléktáblát a Holokauszt alkalmából és kéri a testület hozzájárulását a tábla
elhelyezéséhez. Kérelmében a hivatal udvarát jelölte meg, de inkább a Hősök Terére kellene
tenni, mivel ott van az első és második világháborús emlékmű is. Ha már adakozásból
összegyűjtötték, akkor ne tagadjuk meg annak az elhelyezését.

Megállapítja, hogy hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett. Felkéri a testületet, aki a tábla
Hősök Terén történő elhelyezéséhez hozzájárul, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:

123/2007. (IX. 18.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
nyáregyházai lakosság adományozásából készült emléktábla
Hősök Terén történő elhelyezéséhez hozzájárul.

b.) HACCP vizsgálatról tájékoztatás

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy a HACCP vizsgálatot elvégezték az
iskolában és az óvodában. A konyhára és az étkezőre szúnyoghálót kell felszereltetni. Ez
kötelező előírás, ellenőrizni fogják. A hivatal épületére is szeretnénk redőnyöket
felszereltetni, melynek költséget 164.500,-Ft, a szúnyogháló pedig 41.000,-Ft.

Megállapítja, hogy hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett. Felkéri a testületet, aki a
redőnyök hivatali épületre történő felszereléséhez, valamint az iskolában a szúnyogháló
elhelyezéséhez hozzájárul, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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124/2007. (IX. 18.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
hivatali épületre redőnyök felszereléséhez 164.500,- Ft-ot,
valamint az iskolában a szúnyogháló elhelyezéséhez 41.000,-
Ft-ot biztosít.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

c.) Szüreti bálról tájékoztatás

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, szüreti bál megrendezésére kerül sor október 22-
én szombaton. Ugyanúgy mint tavaly a napközi udvarát rendelkezésükre bocsátottuk. A
menet reggel 8-kor a hivatal épülete elől indul. Kéri a képviselőket, hogy jöjjenek el, és
vendégeljük meg őket.

d.) Október 23-i ünnepség időpontjának meghatározása

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy vagy október 19-én pénteken tartjuk, vagy a
napján, október 23-án kedden.

Maszel László képviselő javasolja, hogy október 23-án tartsuk meg az ünnepséget.

Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett. Felkéri a testületet, aki
azzal egyetért, hogy az ünnepi megemlékezést október 23-án 15 órakor tartsuk meg,
szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:

125/2007. (IX. 18.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2007. évi Október 23-i ünnepi megemlékezés időpontját 2007.
október 23. napján 15. órában határozza meg.

Határidő: 2007. október 23.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

e.) Padkázásról tájékoztatás

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy elkezdődött a padkázás a
Diófasor úton, a PEMÁK végzi a munkálatokat.
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f.) Tájékoztatás a háziorvosi praxisról

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy dr. Marjai Viktor háziorvos
visszaállt a praxiseladástól.

g.) Felső-nyáregyházi lakosok kérelme

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy a felső-nyáregyházi lakosok kérelemmel
fordultak az önkormányzathoz, hogy Monorierdőn nincs buszmegálló. Felkereste a Volánbusz
társaságot. Levélben közölték, az ötletet jónak tartják, de a lehetőségeik nincsenek meg,
anyagilag nem tudnak hozzájárulni.

Kovács Jolán képviselő javasolja, hogy több vállalkozótól is kérjünk árajánlatot.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, vélemény, kérdés nem
érkezett. Felkéri a testületet, aki azzal egyetért, hogy kérjünk árajánlatokat a buszmegálló
megépítésére vonatkozóan, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:

126/2007. (IX. 18.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megbízza a polgármestert, hogy a buszmegálló megépítésére
kérjen ajánlatokat a lehetséges kivitelezőktől.

Határidő: következő testületi ülés
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

h.) Táncoktatásról tájékoztató

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy önköltséges táncoktatás indult be a
Művelődési Házban. A testület szabja meg a bérleti díjat, rezsiköltséget. Véleménye szerint az
első hónapban nem kellene díjat kérni. Amennyiben úgy alakul, testület elé hozza ismét a
témát.

Megállapítja, hogy hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett. Felkéri a testületet, aki azzal
egyetért, hogy a Művelődési Házban hozzájárulunk a táncoktatáshoz és a rezsiköltség
megfizetésétől az első hónapban eltekintünk, szavazzon.
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A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:

127/2007. (IX. 18.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárul a Művelődési Házban tartandó táncoktatáshoz, ezzel
kapcsolatban átmenetileg nem állapít meg fizetendő költséget
és bérleti díjat.
A Képviselőt-testület a kérdést a 2007. novemberi ülésén ismét
napirendre tűzi.

Határidő: 2007. november 30.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

i.) Útépítésről tájékoztató

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy nagyon kedvező ajánlat érkezett útépítésről.
1.200,-Ft/m2 áron vállalnak 15 cm kulé vastagságú és 8 cm mart aszfalt terítést. Ez kedvező
ár, de sajnos nem tudunk élni a lehetőséggel, mivel pénzünk nincs.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirenden szereplő kérdéseket
megtárgyalta a testület. Egyéb hozzászólás, javaslat, kérdés nem érkezett, ezért megköszönve
a jelenlétet, az ülést 20.30 órakor bezárta. A továbbiakban zárt ülés keretében folytatódik a
tárgyalás.

- kmf-

Kravecz Lászlóné     Zinger Miklós
    polgármester          jegyző


