
I.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december
11. 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
Kocsis Sándor alpolgármester
Kovács Jolán
Lipót Pál Józsefné
Maszel László
Ország Mihály András
Rabné Nánási Eszter
Sztahó István
Tóthné Bába Ildikó képviselők.

tanácskozási joggal:  Zinger Miklós jegyző

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

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

N a p i r e n d

1.) Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

2.) A kommunális adó 2008. évi mértékének meghatározása
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

3.) A 2008. évi szolgáltatási díjak meghatározása
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

4.) Egyebek:

a.) Többcélú Kistérségi Társulás módosulásáról állásfoglalás
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester
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b.) Fogorvosi megállapodás megszüntetéséről állásfoglalás
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

c.) Kérelem a Jegyzői lakásra vonatkozóan
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

d.) Tánciskolával kapcsolatos kérelem
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

5.) Kovács Ferencné kinevezése – zárt ülés
 Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

6.) Sztyehlik Sándorné áthelyezése – zárt ülés
 Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

1.) Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, szociális rászorultság esetén a települési
önkormányzat az Szociális Törvény és a saját szociális rendelete alapján átmeneti segélyt,
lakásfenntartási támogatást és méltányosságból megállapított ápolási díjat biztosít, melyekkel
kapcsolatos hatásköreit átruházta a Szociális Bizottságra, illetve a polgármesterre. Átadja a
szót a testületnek, tegyék fel kérdéseiket az előterjesztéssel kapcsolatban.

Megállapítja, hogy hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett. Felkéri a testületet, aki az
átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót elfogadja, szavazzon.

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

161/2007. (XII.11.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót
elfogadta.

2.) A kommunális adó 2008. évi mértékének meghatározása

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, a kommunális adó mértékének meghatározását
annak összefüggésében említette a testület, hogy mi történik majd a szemétszállítással. A
szemétszállításról nem tud információt adni. A regionális értekezleten elmondták, hogy 2008.
január 1-vel nem tudják működőképesen átadni a hulladéklerakót. A műszaki átadás
megtörtént, de különböző technikai és egyeztetési gondok miatt 3 hónap türelmet kérnek. A
legnagyobb gond az, hogy az albertirsai szemétlerakót 2007. december 31-én be kell zárni a
Szolnoki Felügyelőség határozata szerint. Az Albertirsára szemetet hordó települések
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polgármesterei levelet írtak a Szolnoki Felügyelet igazgatójának, hogy szíveskedjen 3-4
hónap türelmi időt adni és addig a szemetet oda szállíthassák. Nálunk nem lesz gond, mert a
szolgáltató azt ígérte, amennyiben az engedélyt nem adják meg, akkor ő az ASA-hoz Gyálra
el tudja szállítani, de erre vonatkozóan ajánlatot még nem tud tenni. Szóban elhangzott a
gesztortól, hogy amennyiben nekünk ez többletköltséget jelent, azt megtérítik, mert a januári
kezdés miattuk késik. A szemétdíj változásának függvényében akart dönteni a testület a
kommunális adóról. A környező településekhez viszonyítva el vagyunk maradva a
kommunális adót illetően. Nálunk az 5 ezer Ft adó alacsonynak számít. A hátralék arányosan
emelkedik. A felszólítások folyamatosan mennek.

Maszel László képviselő elmondja, a táblázatból kiderül, hogy 2004-ben volt 1 millió Ft a
hátralék, a tárgyévben viszont 1,7 millió. Jelentős emelkedést mutat.

Zinger Miklós jegyző elmondja, hogy az adótételek is emelkedtek ennek arányában. Sok
minden olyan egyéb hatás is érte az embereket, amelyek nem kedveztek. Az első intézkedések
a gépjárműadó tekintetében már eredménnyel jártak, a továbbiak még hatékonyabbak lesznek.
Ezeknek az intézkedéseknek a hatása átérződik majd a többi adónem vonatkozásában is. A
hátralékok jelentősen csökkenni fognak a közeljövőben.

Kravecz Lászlóné polgármester javasolja, hogy 2008-ban ne emeljük fel az adókat, mivel a
szolgáltatási díjak jelentősen emelkedni fognak. 2008-ban megpróbáljuk a kintlévőségeket
behajtani, mert ezek komoly milliókat jelentenek.

Fekete Sándorné képviselő véleménye szerint ha felemeljük az adót, továbbra is azoknak
emeljük, akik egyébként is rendesen fizetnek. Meg kell próbálni a hátralékokat behajtani.
Véleménye szerint a legközelebb megjelenő újságunkban nyilvánosságra kellene hozni a
testület döntését, hogy a lakosság is tudjon róla.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, vélemény, kérdés
nem érkezett. Felkéri a testületet, aki azzal egyetért, hogy 2008-ban a kommunális adó
mértékét ne emeljük fel, szavazzon.

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

162/2007. (XII.11.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2008. évre vonatkozóan a kommunális adó mértékét nem növeli
meg.

3.) A 2008. évi szolgáltatási díjak meghatározása

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, az étkezési térítési díj változásáról küldött
ajánlatot a szállító cég. Vis major-ra hivatkozva jelentős emelést kíván végrehajtani. A
szolgáltatási szerződésben az szerepel, hogy a KSH által közzétett fogyasztói árindex
mértékében emelhet. Véleménye szerint a KSH árindex változásnak megfelelően fogadjuk el
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az emelést. Az iskolából történt egy telefonos jelzés, a szülői közösség kifogást emelt az étel
minősége ellen, különösen az ebédre vonatkozóan.

Megállapítja, hogy hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett. Felkéri a testületet, aki azzal
egyetért, hogy a szállító cégtől kérjünk be új ajánlatot, szavazzon.

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

163/2007. (XII.11.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Pensio 17 Kft. szolgáltatási szerződés módosítására vonatkozó
javaslatát nem fogadja el.
Felkéri a szolgáltatót, hogy a szolgáltatási díj emelésére a
szolgáltatási szerződés 2.3 pontjában meghatározott, a KSH által
közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó fogyasztói
árindex mértéke szerint tegyen javaslatot.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy határozatáról
az érintettet értesítse.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy a vízdíj meghatározásához megkaptuk az
anyagot a Nyár-Víz Kht-tól. A tervezett kiadások 2008-ra összevetve a 2007-tel, valamint a
megtermelt vízmennyiség összefüggésben 11%-os áremelést javasolt a testületnek. Így 185,-
Ft/m3 lenne a vízdíj.

Kocsis Sándor alpolgármester megkérdezi, hogy a telefon költség miért ilyen magas?
Részletesen tudni kellene, hogy mi az a hívás, amit üzleti ügyben bonyolít le.

Kravecz Lászlóné polgármester a kérdésre válaszolva elmondja, hogy minden hónapban
részletesen leadja, aláhúzza azokat, amelyek a Kht-val kapcsolatos beszélgetések. 16-17 ezer
Ft-nál több soha nincs egy hónapban.

Fekete Sándorné megkérdezi, mi az az amortizáció 3,7 eFt-ért? Kiadásba akkor tesszük be,
ha veszünk helyette másikat.

Zinger Miklós jegyző a kérdésre válaszolva elmondja, hogy minden dolog használatával jár
egy értékcsökkenés. Az értékcsökkenést a díjban tudja elszámolni, és mint költséget kell
számításba venni még akkor is, ha nem most merül fel. Egy dolog, egy bizonyos idő után
leíródik nullára. Adott esetben ez azt is jelenti, hogy vagy cserére, vagy javításra, vagy
felújításra szorul. Abból fedezhető a kiadás, amit az értékcsökkenés alapján beleépítenek a
díjba. Ha nem így csinálnák, akkor minden egyes felújítást, javítást a szolgáltató fizetné meg,
és akkor már nem tudja átterhelni a fogyasztóra.
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Ország Mihály képviselő megkérdezi, hogy történt-e valami előrelépés a zavaros víz
ügyében?

Kocsis Sándor alpolgármester elmondja, hogy hozott edényeket, de 3-4 hete nem történt
olyan esemény, ami indokolttá tette volna a vízminta bevizsgálását. A Fővárosi Vízművek
laborvezetője elmondta, mivel nagyon hosszú a vezeték, kevés a 200 m3 napi vízfogyasztás,
hosszú a víz állási ideje, így pangóvíz keletkezik. A problémát az is okozhatja, hogy a
vegyszeres kezelés nem megfelelő mértékben van végezve. Felvetették azt a problémát is,
hogy meg kellene vizsgáltatni a csöveket a problémás részeken, mert ezeknek is van szerepe,
illetve az átmérőnek. Először ezt a megoldást kell megkeresni, és csak utána tudunk tovább
lépni.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, vélemény, kérdés
nem érkezett. Felkéri a testületet, aki azzal egyetért, hogy 2008. január 1-től a vízdíj összege
185,-Ft/m3 legyen, szavazzon.

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

Nyáregyháza Község  Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2007. (XII.12.) számú önkormányzati rendelete

a vízműből szolgáltatott ivóvízért, a csatorna és  szennyvíz tisztítómű használatáért
fizetendő díjak megállapításáról szóló 15/2006. (XI. 12.) sz. rendelet módosításáról

Nyáregyháza község Képviselő-testülete a vízműből szolgáltatott ivóvízért, a csatorna és
szennyvíz tisztítómű használatáért fizetendő díjak megállapításáról szóló 15/2006. (XI. 12.)
sz. rendeletét (a továbbiakban: Vr.) az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

A Vr. 3. §. a) pontja helyébe az alábbi a) pont lép:

„a) Az ivóvíz köbméterenkénti díja: bruttó 185 Ft./m3.”

2.§.

Ez a rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, a csatornadíjra vonatkozóan nem tudunk javaslatot
tenni, mert a januári testületi ülésre kapunk egy olyan adatot, ahol alapdíj+csatornadíj fog
meghatározásra kerülni. A II. INNOKOM-nak is számításokat kell végeznie. Emelés
természetesen lesz, de a mértéke még nem ismert, ezért erre nem tud javaslatot adni.

Maszel László képviselő felháborítónak tartja, hogy az első ütemben több olyan vállalkozó
van  aki  nem fizet.  Ezt  az  összeget  már  két  éve  ki  kellett  volna  fizetni,  mert  a  határidő már
lejárt. Nem lehet velük semmit tenni?
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Zinger Miklós jegyző elmondja, minden olyan tételt, amire nincs remény, hogy normálisan
betérüljön, összegyűjtik, kiküldik az utolsó felhívást, megjelölve a fizetés határnapját,
következményeit. Amikor ez a nap lejár, adja át behajtásra. Ez a dolog folyamatban van, most
mentek ki a felszólítások.

4.) Egyebek:

a.) Többcélú Kistérségi Társulás módosulásáról állásfoglalás

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, Mende, Sülysáp és Úri kivált a Többcélú
Kistérségi Társulásból, átment a nagykátaiba, mert helyileg egyébként oda tartoznak.
Hozzánk csatlakozott Vecsés és Üllő városa, ami tovább rontja a helyzetünket, mert minél
több város van egy kistérségbe, annál kedvezőtlenebb a kistelepülések helyzete. Nincs mit
tennünk, mert statisztikai kistérség, kérte a 3 település a kilépését, és az engedélyt megkapták.
Nekünk ezzel a módosítással illik egyetérteni.

Megállapítja, hogy hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett. Felkéri a testületet, aki a
társulás módosításával egyetért, szavazzon.

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

164/2007. (XII.11.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás – a Társulási Tanács által 2007. november 6. napján
elfogadott – módosított Társulási Megállapodását elfogadja.

A Testület megbízza a Polgármestert, hogy a megállapodást
aláírja.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

Zinger Miklós jegyző elmondja, hogy ennek kapcsán módosult a szociális ellátó rendszer is.
Ehhez kapcsolódóan is döntést kell hoznia a testületnek, miszerint Nyáregyháza Község
Önkormányzatának Képviselő-Testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint
a házi segítségnyújtás feladatait a monori székhelyű mikro körzeti társulás útján látja el.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, erről már korábban döntött a testület.

Megállapítja, hogy hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett. Felkéri a testületet, aki azzal
egyetért, hogy az Önkormányzat a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a házi
segítségnyújtás feladatait a monori székhelyű mikro körzeti társulás útján lássa el, szavazzon.
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A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és  tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozta:

165/2007. (XII.11.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, valamint a házi
segítségnyújtás feladatait a monori székhelyű mikrokörzeti
társulás útján látja el.

A Testület megbízza a Polgármestert, hogy a vonatkozó
megállapodásokat aláírja.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

b.) Fogorvosi megállapodás megszüntetéséről állásfoglalás

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, a fogorvossal kötöttünk egy megbízási szerződést
határozatlan időre, aminek a 10/2. pontja magába foglalja, hogy súlyos szerződésszegés
bekövetkeztében azonnali hatállyal felbonthatjuk azt. Közel 2 hónapja folyamatosan megszegi
a szerződésben foglaltakat. Kezdetben is voltak akadozások, de mostanában már csak egy
héten egy napot hajlandó rendelni a doktor úr. Véleménye szerint ilyen feltételek mellett
jobban járunk, ha azt mondjuk, nincs fogorvos. Minden rendeléskor jönnek ide a betegek,
kérdezik, hogy mi újság a fogorvossal. Megpróbálja a pilisi fogorvosokat felkeresni, hátha
heti 1-2 alkalommal legalább helyettesítésre kijönnének, mert az is egyfajta megoldást
jelentene az átmeneti időszakba. A testület akkor dönt bölcsen, ha azt mondjuk, azonnali
hatállyal megszüntetjük a szerződést, hiszen pozitív hozama nincs az önkormányzatra nézve.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy hozzászólás, vélemény, kérdés nem
érkezett. Felkéri a testületet, aki azzal egyetért, hogy a fogorvosi megállapodást azonnali
hatállyal megszüntetjük, szavazzon.

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

166/2007. (XII.11.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Képviselő-testülete a Mátai Sándor
fogszakorvossal 2007. június 6. napján kötött megbízási
szerződést annak 10.3 pontja alapján, a szerződés 4. pontjában
meghatározott kötelezettségek folyamatos megszegése miatt
azonnali hatállyal felmondja.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy
döntéséről az érintettet értesítse.
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Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

c.) Kérelem a Jegyzői lakásra vonatkozóan

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, kérelem érkezett a Jegyző úrtól a szolgálati
lakásra történő redőnyök felszerelésére vonatkozóan. A kerítés is elkészítésre került, ami
52.985,-Ft-ba került. A hozzávaló drótot a Jegyző úr vásárolta meg.

Megállapítja, hogy hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett. Felkéri a testületet, aki a
szolgálati lakás kerítésének javításával egyetért, szavazzon.

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

167/2007. (XII.11.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Nyáregyháza, Dózsa Gy. út 1. sz. alatti önkormányzati ingatlan
utcafronti kerítésének javítási munkáit és annak költségeit
jóváhagyja.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, a redőnyök felszerelésére több árajánlatokat kért
be a Jegyző úr.

Megállapítja, hogy hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett. Felkéri a testületet, aki azzal
egyetért, hogy az összességében legkedvezőbb árajánlatot adó céggel a munkát elvégeztessük,
szavazzon.

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

168/2007. (XII.11.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárul a Nyáregyháza, Dózsa Gy. út 1. sz. alatti szolgálati
lakás utcafronti ablakainak redőnnyel való felszereléséhez,
melynek fedezetét biztosítja.

d.) Tánciskolával kapcsolatos kérelem

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, a múlt alkalommal foglalkozott a testület a
kultúrházban zajló táncoktatás kérdésével. Legutolsó információ szerint 9 gyerek vesz részt a
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táncoktatásban. Azt mondtuk, hogy adunk egy próbaidőt, ezt követően megállapítunk egy
bérleti díjat. Az oktató kéri a testületet, hogy ingyen használhassa a Művelődési Házat, vagy
az iskolát, mert az előzőekben sem kértünk bérleti díjat a tanárnőtől. Azt a táncoktatást
viszont az önkormányzat működtette, és 60 gyerek vett részt. Ez fizetős tanfolyam, részvételi
díjat szed, az óvodában havonta 2.500,-Ft-ot, az iskolában 3.500,-Ft-ot. Kéri a testület
véleményét erre vonatkozóan.

Ország Mihály képviselő véleménye szerint azt kellene mondani az oktatónak, amennyiben
nem kér térítési díjat, akkor mi sem kérünk bérleti díjat.

Kravecz Lászlóné polgármester nem tartja jó dolognak, hogy az iskolába átmenjenek bérleti
díj nélkül. Az oktató dolga lenne, hogy nagyobb tömeget mozgasson meg, mert akár 30
gyerek is beférne oda.

Lipót Pál Józsefné képviselő elmondja, felkereste őt a táncoktató, és megengedte neki, hogy
január közepéig az óvodába tartsa a táncoktatást. Az óvodások és az iskolások hetente 2-szer
az óvodába járnak fél 3-tól fél 5-ig, addig amíg erről nem születik döntés. Minimális
összegért, 6 eFt-ért adta ki a termet. Véleménye szerint, mivel díjat szed a gyerekektől a
szolgáltatásért, mindenképp bérleti díjat kell tőle kérni.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy nagyon kellemetlenül érintette ez a dolog,
mert erről nem tudott, nem szólt neki senki ez ügyben. A bérleti díjat az óvodának le kellene
számláznia, és az önkormányzat felé befizetnie.

Zinger Miklós képviselő elmondja, amit most hallottunk, az egy átmeneti kényszer
intézkedés volt.

Ország Mihály képviselő véleménye szerint meg kell adni a lehetőséget arra, hogy a
gyerekek részt vegyenek a táncoktatáson. A Művelődési Házat nem kellene fűteni egy ekkora
létszámú csoport miatt. Olyan helyen kellene megoldani az oktatást, ahol eleve van fűtés,
mert az nem kerül nekünk rezsiköltségbe. Véleménye szerint ingyen semmiképp nem kellene
kiadni a termet, 5-6 ezer Ft-ot kellene kérni tőle.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, az iskolában ott van a könyvtárterem, üresen áll,
nagyon jó lenne arra, hogy ott táncolhassanak. Véleménye szerint 6 eFt-ot kellene kérni, és
olyan helyen tartsa a tanfolyamot, ahol nem kell külön fűtést prezentálni ezért.

Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett. Felkéri a testületet, aki
azzal egyetért, hogy az Általános Iskolában engedélyezzük a táncoktatást 6 eFt bérleti díjért,
szavazzon.

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

169/2007. (XII.11.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy az Általános Iskolában, havi 6.000,- Ft.
bérleti díj megfizetése mellett a jelenleg  üres
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könyvtárhelyiségben Rimóczi Beatrix heti két alkalommal
tánctanfolyamot tartson.

Határidő: folyamatos
Felelős: Villand József Iskola igazgató

E g y é b   h o z z á s z ó l á s o k:

Kovács Jolán képviselő tájékoztatja a testületet, hogy az idei évben is az önkormányzat
megajándékozza a 80. év feletti időseket, az iskolásokat, óvodásokat. Az idén 87 fő 80 év
feletti ember van, aki 2000,-Ft értékű csomagot fog kapni. Az óvodások és iskolások 500,-Ft
értékben fognak csomagot kapni. Kéri képviselőtársait, aki hozzá tud járulni a csomagokhoz,
jelezze szándékát.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, a Szociális Bizottság úgy döntött, hogy csomagot
kap mindenki. Nem lesz eltérés, mert akkor a faluban úgy ítélik meg, hogy az óvodába
kaptak, az iskolába nem, vagy fordítva. Egységesen mindenkinek egy csomagot készítünk el,
amit az önkormányzat ad át nekik.

Megállapítja, hogy a napirenden szereplő kérdéseket megtárgyalta a testület. Egyéb
hozzászólás, javaslat, kérdés nem érkezett, ezért megköszönve jelenlétet, az ülést 17.50
órakor bezárta. A továbbiakban zárt ülés keretében folytatódik a tárgyalás.

- kmf -

Kravecz Lászlóné     Zinger Miklós
    polgármester          jegyző


