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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 20-
án 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.) Költségvetési rendelet módosítása.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester.

2.) Közmunkával és közcélú munkavégzéssel kapcsolatos beszámoló.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester.

3.) Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.
Előadó: Zinger Miklós jegyző.

4.) A közterületek használatáról szóló rendelet módosítása.
Előadó: Zinger Miklós jegyző.

5.) Leader közösség működéséhez szükséges non-profit kft. létrehozása.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester.

6.) Önkormányzati lakás megvásárlása iránti kérelem.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester.
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7.) Lakásbérleti jogviszony folytatása iránti kérelem.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester.

8.) Internet hozzáférés iránti kérelem.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester.

9.) Egybebek:
a) Tájékoztató bölcsőde létesítésével kapcsolatban.
b) Orsós Ádám jutalmazása.
c) Könyvtáros ruhapénzzel kapcsolatos beadványa.
d) Pedagógus Nappal kapcsolatos tájékoztató.
e) Falunapi rendezvény.
f) Tájékoztató szemüveg-támogatásról.
g) Művelődési Ház előtti terület elnevezése.
h) Környezetvédelmi cég kérelme.
i) Szennyvíztisztító telep földterületének rendezése.
j) Stift Károly beadványa.

1.) Költségvetési rendelet módosítása.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság a költségvetési rendelet módosítását megtárgyalta. Várja a
kérdéseket, hozzászólásokat.

Fekete Sándorné képviselő a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondja,
hogy a bizottsági ülésen a  költségvetési rendelet módosítási javaslatot megtárgyalták,
elfogadásra javasolja a testületnek.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem
érkezett. Kéri, hogy a költségvetési rendelet módosításáról szavazással döntsön a testület.

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 rendeletet alkotta:

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

11/2008. (V.21.) sz.  r e n d e l e t e

az önkormányzat 2008. évi költségvetésről szóló
 2/2008. (II.13.) sz. Kt. rendelet   m ó d o s í t á s á r ó l

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
2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.13.) számú rendeletét az alábbiak szerint
módosítja:
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1. §

(1) A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §. A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2008. évi
költségvetésének

a) bevételi főösszegét 429 836 eFt-ban
b) kiadási főösszegét 429 836 eFt-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: 396 097 eFt
ebből:
- személyi jellegű kiadások 201 615 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok 62 032 eFt
- dologi jellegű kiadások 98 852 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai 33 598 eFt
Támogatások 1 308 eFt
Pénzeszköz átadás 10 488 eFt
A felhalmozási kiadás 6 066 eFt
Fejlesztési hitel (tőke+kamat) 14 724 eFt

(3) Az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2008. évi költségvetésének bevételi
és kiadási előirányzatainak módosítását részleteiben ezen rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza.

2. §

A rendelet 2. számú mellékletében az önkormányzatok igazgatási tevékenysége alcím az I/1
sorszámozás helyett az 1./a sorszámozást kapja, új 1./b. alcímként az Országos Népszavazás I
meghatározás lép, a rendelet 2. számú melléklete helyébe az új 2. számú mellékletként ezen
rendelet 2. számú melléklete lép.

3. §

Nyáry Pál Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére pénzmaradványból
„Dologi kiadás növekedés”-re biztosított keret tartalmazza a 2007. évben benyújtott
pályázatban személyi juttatásokra és annak közterheire fordítható összegeket is. A keret –
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás – jogszabályszerinti felhasználása,
elszámolása a fenntartó részére az intézményvezető felelősségi körébe tartozik.

4. §

(1) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően a jegyző gondoskodik.
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2.) Közmunkával és közcélú munkavégzéssel kapcsolatos beszámoló.

Kravecz Lászlóné polgármester szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a közmunkások sok
szakipari munkát elvégeznek, melyek költség-megtakarítást jelentenek az önkormányzatnak,
de emellett előfordulnak fegyelmi felelősségre vonások is.

Várja a beszámolóval kapcsolatos kérdéseket.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés,
hozzászólás nem volt.

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:

53/2008. (V.20.) sz. Kt.    h a t á r o z a t a

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a közhasznú munkavégzéssel kapcsolatos
beszámolót elfogadja.
A település kötelező és önként vállalt közfeladatoknak
jobb kielégítése érdekében továbbra is foglalkoztatni
kíván közhasznú munkásokat . A maximális létszámot 10
főben határozza meg.

A munkáltatói jogokat továbbra is a Polgármesterre
ruházza át.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester.

3.) Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.

Kravecz Lászlóné polgármester átadja a szót Zinger Miklós jegyzőnek a napirend
előadójának.

Zinger Miklós jegyző szóbeli kiegészítést nem kíván tenni, várja a kérdéseket és
hozzászólásokat.

Fekete Sándorné képviselő kérdezi, hogy a 49 általános iskolás gyermek 100 %-os étkezési
díjkedvezményben 2008. január 1-től részesül-e?

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban további
kérdés, hozzászólás nem volt.
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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:

54/2008. (V.20.) sz. Kt.    h a t á r o z a t a

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat 2007. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.

4.) A közterületek használatáról szóló rendelet módosítása.

Kravecz Lászlóné polgármester átadja a szót Zinger Miklós jegyzőnek a napirend
előadójának.

Zinger Miklós jegyző szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a közterületek használatáról
szóló rendelet néhány ponton ütközik a magasabb szintű jogszabályokkal. Egyrészt a közút
nem közlekedési célú használatára vonatkozóan a központi jogszabályok tartalmaznak
részletes szabályokat.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat nem
érkezett. Kéri, hogy a  közterületek használatáról szóló rendelet  módosításáról szavazással
döntsön a testület.

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 rendeletet alkotta:

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

12/2008. (V.21.) sz.  r e n d e l e t e
a közterületek használatáról szóló 9/2000. (X.3.) rendelet  m ó d o s í t á s á r ó l .

Nyáregyháza Község Képviselő-testületek a közterületek használatáról szóló 9/2000.
(X.3.) rendeletét (a továbbiakban: Khr.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

/1/ A Khr. 2. § /1/ bekezdése helyébe az alábbi /1/ bekezdés lép:

„/1/ A rendelet hatálya kiterjed a Nyáregyháza község közigazgatási területén belül az
önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként
nyilvántartott belterületi földrészletekre, továbbá a belterületi földrészletek közhasználatra
átadott részére (a továbbiakban együtt: közterület). A rendelet hatálya nem terjed ki a közút
nem közlekedési célú igénybevételére.”
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/2/ A Khr. 17. § /1/ és /2/ bekezdése helyébe az alábbi /1/ és /2/ bekezdés lép:

„/1/ Szabálysértést követ el, és – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 30 000 forintig terjedő
bírsággal sújtható az, aki a közterületet engedély nélkül igénybe veszi, azt az engedélytől
eltérő módon használja és e tevékenységével a rendelet 16. §-ában meghatározott
figyelmeztetés ellenére sem hagy fel.

/2/ Aki hirdetőtáblát, hirdető-berendezést, hirdetés céljára szolgáló ábrázolást engedély
nélkül e célra ki nem jelölt helyen létesít, azzal szemben az egyes szabálysértésekről szóló
218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet szabályai szerint kell eljárni.”

/3/ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

5.) Leader közösség működéséhez szükséges non-profit kft. létrehozása.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Strázsa-Felső-
Tápió Helyi Vidékfejlesztési Közösség címet elnyertük. Szükséges egy non-profit kft.
létrehozása, ahol a törzstőke 20.000,- Ft tagonként.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem érkezett.

Kravecz Lászlóné polgármester a  törzstőke biztosítására kéri a képviselő-testület döntését.

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:

55/2008. (V.20.) sz. Kt.    h a t á r o z a t a

Nyáregyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete
biztosítja a Non-profit Kft. létrehozásához a 20.000,- Ft
törzstőkét.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

6.) Önkormányzati lakás megvásárlása iránti kérelem.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 2008. 04. 22-i kt.
ülésen határozottaknak megfelelően az Ady Endre út 8. szám alatti önkormányzati ingatlan
értékbecslését elvégeztette. Az ingatlant P. Szabó Győző 8,2 MFt-ra értékelte fel. A Pénzügyi
és Településfejlesztési Bizottság úgy foglalt állást, hogy az önkormányzat adja el Fischliné
Főző Boglárka jelenlegi bérlőnek és ezen az összegen vásárolja meg a Nyáry Pál út 28. számú
ingatlan telekrészét, a Nyáry Pál út 30. számú ingatlant, az Ady Endre út 3. szám alatti telket,
valamint a Tófenék melletti utat.

Sztahó István képviselő a javaslattal egyetért.
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Ország Mihály képviselő javasolja, hogy a vevőnek állapítsanak meg egy időpontot, mikorra
vételárat fizesse ki, nehogy túlságosan elhúzódjon az adás-vétel lebonyolítása.

Kravecz Lászlóné polgármester 2008. szeptember 30-i határidőt javasolt az adás-vétel
megkötésére.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban további
kérdés, hozzászólás nem volt.

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:

56/2008. (V.20.) sz. Kt.    h a t á r o z a t a

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a  329.  hrsz.  alatt  nyilvántartott,  Ady  Endre  út  8.  szám  alatt
található önkormányzati lakást 8,2 millió Ft-ért eladja
Fischliné Főző Boglárkának, a jelenlegi bérlőnek.

Határidő: 2008. 09. 30.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

7.) Lakásbérleti jogviszony folytatása iránti kérelem.

Kravecz Lászlóné polgármester kiegészítve a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést,
tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a törvény úgy rendelkezik, hogy aki életvitelszerűen a
bérlővel lakik, annak nem lehet megtiltani a jogviszony folytatását.
Javasolja azonban, hogy a jogviszonyt folytató személyt fel kell szólítani a lakásbérleti
hátralék kifizetésére a kiutalás előtt.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban további
kérdés, hozzászólás nem volt.

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:

57/2008. (V.20.) sz. Kt.    h a t á r o z a t a

Nyáregyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete
hozzájárul, hogy Deák Jánosné részére a Nyáregyháza, Dózsa
György út 30. szám alatti 4. számú lakást kiutalják.

Bérleti díj: 1355,- Ft/hó.

Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester
Határidő: azonnal.
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8.) Internet hozzáférés iránti kérelem.

Kravecz Lászlóné polgármester javasolja Galambos Pál Csengő utca 5. szám alatti lakos
részére az internet hozzáférés támogatását, ami havi 4500,- Ft, és ezt a szociális keretből lehet
biztosítani.

Maszel László képviselő szerint is meg kell adni kérelmezőnek ezt a lehetőséget, támogatja a
javaslatot.

Fekete Sándorné képviselő kérdezi, hogy határozott időre szól-e a támogatás?

Kravecz Lászlóné polgármester javaslata, hogy 2 éves hűségnyilatkozattal biztosítsák az
internet hozzáférést. Kéri a képviselő-testület döntését.

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:

58/2008. (V.20.) sz. Kt.    h a t á r o z a t a

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Galambos  Pál  Nyáregyháza,  Csengő u.  5.  szám  alatti  lakos
kérelmét támogatja.

Az internet hozzáférésre havi 4500,- Ft-ot biztosít, 2 éves
hűségnyilatkozattal.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

9.) Egyebek:

a) Tájékoztató bölcsőde létesítésével kapcsolatban.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy május 23-án keresi
fel az ÁNTSZ-t, ahol szakmai tanácsokat fog kapni a bölcsőde létesítésével kapcsolatosan. A
soronkövetkező ülésen tud bővebb tájékoztatást adni.

Fekete Sándorné képviselő kérdezi, hogy a bölcsődét az önkormányzat fogja-e működtetni,
vagy vállalkozó. Nem támogatja vállalkozásba történő kiadását, mert attól tart, ha ide jön egy
vállalkozó, az mindent elvár az önkormányzattól.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy egy vállalkozó nem fogja ebbe invesztálni a
vagyonát, ezt az önkormányzatnak kell megoldani. Az épületet át kell alakítani.

Ország Mihály képviselőnek véleménye szerint is az önkormányzat bölcsődéje legyen. Az
önkormányzat felelőssége kell, hogy legyen a bölcsőde működtetése.
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Farkas László képviselő szintén az önkormányzati működtetést javasolja.

Bernula István képviselő véleménye szerint a fejkvóta nem lesz elég. Kérdezi, ki fogja ezt
támogatni, az önkormányzat vagy a szülő?

Ország Mihály képviselő véleménye, hogy a szülőnek is hozzá kell járulnia a bölcsődei
térítéshez, ugyanis a bölcsődére azért van szükség, hogy a szülő vissza tudjon menni
dolgozni.

Kravecz Lászlóné lezárva a napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólásokat, érdemi
információkat csak az ÁNTSZ-el történt tárgyalások után tud mondani, ill. a következő ülésen
visszatérnek.

b) Orsós Ádám jutalmazása.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Nyáry Pál
Általános  Iskola   tanulója  Orsós  Ádám  a   Pest  megyei  ki-mit-tudon  az  egyéb  kategóriában
első helyezést ért el. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 30.000 Ft pénzjutalmat
javasol részére, valamint a felkészítő tanárnak, Bajári Brigittának képviselő-testületi
dicséretet.

Kéri a képviselő-testület döntését.

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:

59/2008. (V.20.) sz. Kt.    h a t á r o z a t a

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.) Orsós Ádám általános iskolai tanulót a Pest Megyei Ki-Mit-
Tud egyéb kategóriában elért I. helyezéséért 30.000 Ft
pénzjutalomban részesíti.

2.) Bajári Brigitta felkészítő tanárt képviselő-testületi dicséretben
részesíti.

Határidő: 2008. 06. 14.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

c) Könyvtáros ruhapénzzel kapcsolatos beadványa.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság tárgyalta Burkútiné Szemők Éva könyvtáros beadványát. A
bizottság javaslata, hogy a féléves költségvetés tárgyalásánál visszatérnek a kérelem
elbírálására.
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Bernula István képviselő elmondja, hogy a bizottsági ülésen az is elhangzott, hogy
visszamenőleg nem lehet kifizetni a ruhapénzt, az ez évit pedig megvizsgálják.

Maszel László képviselő hangsúlyozza, hogy a szakszervezet is támogatja a kérelmét. A fél
éves költségvetés tárgyalásakor javasolja, hogy kapjon 10.000 Ft-ot

Sztahó István képviselő azt javasolja, hogy ne hitegessék a könyvtárost, hanem most
hozzanak döntést.

Kravecz Lászlóné polgármester egyetért, és a féléves kifizetést javasolja. Kéri a képviselő-
testület döntését.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, 5 igen szavazattal, 4 ellenében 3 tartózkodás mellett
döntést nem hozott.

d) Pedagógus Nappal kapcsolatos tájékoztató.

Kravecz Lászlóné polgármester a Pedagógus Napi fogadást 2008. május 30-án javasolja
megtartani. A fogadással kapcsolatban felmerült költségre személyenként 2000,- Ft-ot
javasol. A képviselő-testület a javaslattal egyetért.

e) Falunappal kapcsolatos tájékoztató.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a korábban
megbeszélt falunapi rendezvény időpontja nem felel meg a Szent Lázár Lovagrend
Kancellárjának, emiatt 2008. július 12-én javasolja a falunap megtartását. A képviselő-testület
elfogadja az időpontot.

f) Tájékoztató szemüveg-támogatásról.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy azon dolgozóknak
akik  4 órán túl számítógép előtt  dolgoznak,  éleslátást biztosító szemüvegről köteles a
munkáltató gondoskodni. Erre a támogatás eddig 7000 Ft volt,  ami a mai árakhoz viszonyítva
alacsony, ezért 30.000,- Ft-ban  javasolja megállapítani a szemüveg készítéséhez való
hozzájárulást. Ez vonatkozik a polgármesteri hivatal dolgozóira, az óvoda- és iskolatitkárra is.

Zinger Miklós jegyző a szabályozás szerint a munkáltatónak kell állnia ezt a költségeket.

g) Művelődési Ház előtti terület elnevezése.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy Bába János részéről érkezett egy javaslat,
hogy a Művelődési Ház előtti teret nevezzék el „Kovács István térnek”. A Jegyző úr megnézte
ennek feltételeit. Mivel a művelődési ház egy helyrajzi számon van, ezt csak úgy lehetne
megoldani, ha telekmegosztás történne, ami magas költséggel járna. Ezért javasolja, hogy a
Művelődési Háznak adják a „Kovács István” nevet. Augusztus 24-én lesz a Református
Templomban  egy  megemlékezés.  Mivel  Kovács  István  a  református  templom  építésének
egyik fő támogatója is volt, ezért a névfelvételre ezen alkalomból ünnepélyes keretek között
sor kerülhet.
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Fekete Sándorné képviselő javasolja, hogy emléktáblát helyezzenek el a Művelődési Ház
falán.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület egyetért a javaslattal.
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:

60/2008. (V.20.) sz. Kt.    h a t á r o z a t a

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
nyáregyházai művelődési házat „Kovács István Művelődési
Ház”-nak nevezi el.

h) Környezetvédelmi cég kérelme.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Kovács Jolán
képviselő részéről érkezett egy javaslat, mely szerint Hadnagy Attila környezetvédelemmel
foglalkozó szakember cégének szüksége  lenne egy 1000-1500 m2-es területre, ahol használt
mobiltelefonokat, elemeket gyűjtenek be. A cégnek az ország területén már 1000 telephelye
van. A kért területen egy csarnokot építenének, ahol 3-4 főt tudnának alkalmazni.

Fekete Sándorné képviselő kérdezi, hogy vásárlási, vagy bérlési szándékuk van-e? Mivel az
önkormányzatnak ilyen jellegű tevékenység végzésére nincs eladó ingatlana a Nyáry Pál út
61. számú területet javasolja, ami magántulajdonban van.

Kravecz Lászlóné polgármester a Petőfi Sándor 4. számú önkormányzati ingatlanból kivont
területet javasolja erre a célra.

Kocsis Sándor alpolgármester véleménye szerint ezt a területet inkább a fiatal házasoknak
kellene kedvezőbb áron eladni, hogy itt építkezzenek, ezzel is segítve őket, hogy  a községben
telepedjenek le.
Meg kell határozni azt, hogy a telket eladni nem lehet, ill. 4 éven belül beépítésre kerüljön.
Tehát nem javasolja ezeknek a telkeknek ipari célra történő hasznosítását.

Maszel László képviselő szerint nem tud olyan fiatal házasokról, akik amiatt elhagynák a
községet, hogy nem tudnak telket vásárolni. Meglátása szerint viszont nincs az
önkormányzatnak olyan területe, mely kívül esik a lakóházaktól.

Bernula István képviselő szerint Nyáregyházán nem igen lehet megvalósítani azt, hogy a
Petőfi utca 4-ből kivont területet fiataloknak eladják, mivel pár évvel ezelőtt az Arany János
utcában fiatalok által megvásárolt több önkormányzati teleknek már második, vagy harmadik
tulajdonosa van,  beépítve nincsenek, csak gazosodnak.

Ország Mihály képviselő Kocsis Sándor alpolgármester javaslatát támogatja, nem javasolja
az ipari terület létrehozását. Véleménye, hogy ilyen jellegű létesítményt a falu szélére kellene
telepíteni. Saját tulajdonában lévő területből kedvező áron tudna biztosítani erre célra helyet.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület Ország Mihály
javaslatával egyetért, a részletekről tárgyalni fog az érdeklődővel.
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i) Szennyvíztisztító telep földterületének rendezése.

Kravecz Lászlóné  polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a mai napon
Dánszentmiklós Polgármesterétől kapott földterület rendezése ügyében megkeresést, mely
szerint a szennyvíztisztító telep és a környezetében nyárfás erdő földterülete kerüljön
megosztásra, vagyis Nyáregyháza 55 %, Dánszentmiklós 45 %-ban legyen tulajdonos.
Cserébe a tisztítótelep aktivált tulajdoni értékeit is módosítanák, melyből Nyáregyháza
tulajdonosi aránya 55 % lenne.
Ezen a területen az innert hulladéktároló céljára béreltek területet 3 évre. A működéshez az
engedélyek megérkeztek.
Fenti napirendre az  ügyvéddel történt megbeszélés után visszatérnek.

j) Stift Károly beadványa.

Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti Stift Károly általános iskolai tanár beadványát,
melyben kéri a képviselő-testület támogatását,  – az általános iskola tanulói létszám bővítése
érdekében –  hogy  nagycsaládosok letelepülését segítsék a községben. Személyes ismerőse
van, aki Dánszentmiklós és Pusztavacs közötti tanyán él 4 gyermekkel, Nyáregyházára
szeretnének költözni, amennyiben az önkormányzat lakást tudna részükre adni.
Várja a képviselők témával kapcsolatos észrevételeit.

Maszel László képviselő véleménye szerint környezettanulmányt kell a családnál készíteni,
ha munkahellyel rendelkező, megbízható és becsületes és van üres lakás, támogatja a
kérelmet.

Fekete Sándorné képviselő nem támogatja a kérelmet, mivel több nyáregyházi vár
önkormányzati lakásra.

Bernula István képviselő szerint méltányolni kell Stift Károly igyekezetét és foglalkozni
kell, hogy környezettanulmányt készítsenek a családnál és ezek után térjenek vissza a
kérelemben foglaltakra.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirenden szereplő kérdéseket
megtárgyalta a testület. Egyéb hozzászólás, javaslat, kérdés nem érkezett, ezért megköszönve
a jelenlétet, 19.00 órakor az ülést bezárja.

- kmf.-

Kravecz Lászlóné Zinger Miklós
   polgármester        jegyző


