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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december
16-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
Kovács Jolán
Maszel László
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 9 tagja megjelent.

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

1.) Közoktatási intézmények eszközbeszerzési pályázatára érkezett ajánlatok.
Előadó: Zinger Miklós jegyző.

2.) Költségvetési módosítása.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

3.) Házi segítségnyújtás társulás keretében való ellátása.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

4.) 2009. évi csatornadíj megállapítása.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

5.) Átruházott hatáskörökről beszámoló.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

6.) Étkezési térítési díjak.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

7.) Lakbér hátralékok kimutatása.- Zárt ülés -
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

8.) Egyebek.
a) Hulladékszállításról tájékoztatás.
b) Vízdíj megállapítása.
c) Társulási megállapodás módosítása.
d) Temetővel kapcsolatos tájékoztatás.
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e) Építéshatósági feladatok.
f) Dánszentmiklós és Nyáregyháza csatornázás és szennyvíztisztítás II. ütem.

1.) Közoktatási intézmények eszközbeszerzési pályázatára érkezett ajánlatok.

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

Zinger Miklós jegyző ismerteti a nyertes pályázatokat. Az első részre –  a Meló-Diák
Taneszköz Centrum – ellenszolgáltatás összege bruttó 2.849.535,- Ft, a pályázók közül a
legalacsonyabb összegű pályázatot nyújtotta be. A második rész vonatkozásában pedig  a
Katica Glas Stal Kft – ellenszolgáltatás összege bruttó 665.960,- Ft, szintén a legalacsonyabb
ajánlat alapján került kiválasztásra. Ezek a pályázatok a szemléltető eszközökre vonatkoznak.

A következő tétel a kültéri eszközök, sport-,  játszóeszközök, valamint bútorok beszerzése.
Három ajánlat érkezett, mindegyik érvényes. A Bútorterv Kft. ajánlata az V. rész
vonatkozásában érvénytelen, mert a dokumentációk nem felelnek meg az előírt feltételeknek.
Itt a nyertes ajánlattevő neve: első rész vonatkozásában a Sajó ABC Team Kft., az
ellenszolgáltatás összege bruttó 3.645.144,- Ft. Második rész vonatkozásában a Góbé Sport
Kft. ajánlata a nyertes, itt az ellenszolgáltatás összege bruttó 5.755.358,- Ft. Harmadik rész
szintén  a  Sajó  ABC  Team  Kft.  nyertességével  zárult,  az  ellenszolgáltatás  összege  bruttó
849.024,- Ft, szintén a legalacsonyabb összegű ajánlat alapján kerültek kiválasztásra.
Negyedik rész vonatkozásában a Bútorterv Kft. a nyertes, az ellenszolgáltatás összege bruttó
80.898,- Ft. A hatodik rész vonatkozásában szintén a Bútorterv Kft. a nyertes, az
ellenszolgáltatás összege bruttó 877.200,- Ft-os ajánlattal.

A gépészeti szerelésre ajánlat nem érkezett, tehát eredménytelen.

A médiaeszközök beszerzésére szintén nem érkezett ajánlat, így ez az eljárás is
eredménytelen.

Végül a tornaszerek beszerzésére vonatkozó pályázati felhívásra szintén nem érkezett ajánlat,
tehát ez is eredménytelen.

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

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,
az alábbi határozatot hozta:

131/2008. (XII.16.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete  a  kültéri  sport  és  játszó  eszközök,  valamint
bútorok beszerzésére vonatkozó egyszerű közbeszerzési
eljárás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Az eljárás az I-IV. és VI. rész vonatkozásában
eredményes volt, az V. rész vonatkozásában nem

2. A benyújtott ajánlatok száma: három.
3. Nyertes ajánlattevők:
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I. rész: S’AJO ABC-TEAM Kft. 1173 Budapest,
Kolibri u. 1.
II. rész: Góbé Sport Kft. 4030 Debrecen, Kaskötő u.
7.
III. rész: S’AJO ABC-TEAM Kft. 1173 Budapest,
Kolibri u. 1.
IV. rész: Bútorterv Kft. 2721 Pilis, Malom u. 18.
VI. rész: Bútorterv Kft. 2721 Pilis, Malom u. 18.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a nyertes ajánlattevőkkel a szerződést kösse
meg.

Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,
az alábbi határozatot hozta:

132/2008. (XII.16.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a szemléltető eszközök beszerzésére vonatkozó
pályázat eredményét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A pályázat eredményes volt.
2. A benyújtott pályázatok száma: kettő.
3. Nyertes pályázók:

I. rész: Meló-Diák Taneszközcentrum Kft. 3980
Sátoraljaújhely, Petőfi út 1.
II. rész: Katica Glas & Stahl Kft. 1077 Budapest,
Király u. 101.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a nyertes pályázókkal a szerződést kösse meg.

Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,
az alábbi határozatot hozta:

133/2008. (XII.16.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az informatikai eszközök beszerzésére
vonatkozó egyszerű közbeszerzési eljárás eredményét az
alábbiak szerint állapítja meg:
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1. Az eljárás az I. rész vonatkozásában eredményes volt,
a II., III., IV. rész vonatkozásában nem.

2. A benyújtott ajánlatok száma: egy.
3. Nyertes ajánlattevők:

I. rész: Handiness Bt. 1035 Budapest, Vörösvári út 1.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést kösse meg.

Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,
az alábbi határozatot hozta:

134/2008. (XII.16.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a média eszközök beszerzésére vonatkozó
egyszerű közbeszerzési eljárás eredményét az alábbiak
szerint állapítja meg:

1. Az eljárás eredménytelen volt.
2. Nem érkezett ajánlat.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az
ismételt eljárás lefolytatásáról gondoskodjék.

Határidő: eszközbeszerzési ütemezés szerint.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,
az alábbi határozatot hozta:

135/2008. (XII.16.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a tornaszerek beszerzésére vonatkozó pályázat
eredményét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A pályázat eredménytelen volt.
2. Nem érkezett pályázat.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az
ismételt pályázat lefolytatásáról gondoskodjék.

Határidő: eszközbeszerzési ütemezés szerint.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester
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A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,
az alábbi határozatot hozta:

136/2008. (XII.16.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a gépészeti szerelési munkákra vonatkozó
pályázat eredményét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A pályázat eredménytelen volt.
2. Nem érkezett pályázat.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az
ismételt pályázat lefolytatásáról gondoskodjék.

Határidő: eszközbeszerzési ütemezés szerint.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

2.) Költségvetés módosítása.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontot a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta. Felkéri a bizottság elnökét,
ismertesse álláspontjukat.

Fekete Sándorné képviselő, a bizottság elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság a költségvetés módosítására vonatkozó módosítást
megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan egyéb
kérdés, észrevétel nem volt.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,
a következő rendeletet alkotta:

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

20/2008. (XII.17.) sz.  r e n d e l e t e
az önkormányzat 2008. évi költségvetésről szóló

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

1. §
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(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 440 353 eFt-ban,
b) kiadási főösszegét 440 353 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: 400 677 eFt
Ebből:

- személyi jellegű kiadások 209 209 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok   63 293 eFt
- dologi jellegű kiadások 105 946 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai 34 595 eFt

Támogatások 1 773 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. §

(1) A rendelet 1. §-a 2008. december 01-én lép hatályba.

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

3.) Házi segítségnyújtás társulás keretében való ellátása.

Kravecz Lászlóné polgármester szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy településünkön a
házi segítségnyújtás szervezése jó ütemben beindult. Bízott abban, hogy Monorhoz tudunk
csatlakozni, de ez nem sikerült. Másik lehetőséget kerestek Üllőn, ahol jól működik a házi
segítségnyújtás. Eredményesen tárgyaltak már Üllő Polgármesterével és az intézmény
vezetőkkel a csatlakozásról. Ennek eredményeként létrejött egy megállapodás, mely szerint a
normatíva igénylésének három forrása van: - az alap normatíva, a társulás részére
megállapítható kiegészítő normatíva, ill. az esetleges térítési díjak. Abban az esetben, amikor
ezek a támogatások nem elegendőek, akkor kell az önkormányzatoknak plusz költséget
biztosítani.

Várja a kérdéseket, észrevételeket.

Maszel László képviselő kérdezi, hogy Monor mivel indokolta a csatlakozás elutasítását.

Kravecz Lászlóné polgármester válaszolva a kérdésre elmondja, hogy Monor nem kapott
működési engedélyt a további települések felvételére.
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Fentiekkel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,
az alábbi határozatot hozta:

137/2008. (XII.16.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzata a házi
segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
biztosítása érdekében csatlakozni kíván az „Üllő és
Környéke családsegítő, gyermekjóléti és pedagógiai
szakszolgálat ellátásra létrehozott Mikrotérségi
Intézményi Társulás”-hoz.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
társulási megállapodást írja alá.

Határidő: azonnal.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

4.) 2009. évi csatornadíj megállapítása.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a napirendi pontot
a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és javasolja a képviselő-testületnek
a Dánszentmiklós képviselő-testülete által elfogadott díjak megállapítását. Eszerint a
szennyvízelvezetés  és kezelés díja 15 %-kal emelkedne, a tengelyen szállítotté viszont csak
5 %-kal. Az a döntés továbbra is érvényben marad, hogy a csatornahálózattal el nem látott
ingatlanok esetében havonta egy tartály ingyenesen leüríthető. Kéri a képviselő-testület
tagjait, hogy a lakosságot tájékoztassák afelől, hogy további kedvezményeket az
önkormányzat nem tud adni.

Várja a kérdéseket, javaslatokat.

Bernula István képviselő a tisztánlátás érdekében felhívja a figyelmet, hogy  a 15 %-os
emelés csak az alapdíjon kívüli és mivel az alapdíj megszűnt, tehát a lakosság felé ez 7-8 %-
os emelést jelent.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Koordinációs
Bizottság felhívta a Második Inno-Kom figyelmét a kiadások csökkentésére és a minél
takarékosabb szolgáltatás biztosítására.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,
a következő rendeletet alkotta:
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NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

21/2008. (XII.17.) sz.  r e n d e l e t e

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. §. b) és c) pontja helyébe az alábbi b) és c) pont lép:

„b) A biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés díja: 354,- Ft/m3 + ÁFA.

c) Tengelyen beszállított (szippantott szennyvíz elhelyezés díja:
c.a.) csatornahálózattal ellátott ingatlanok esetében: 696,- Ft/m3 + ÁFA
c.b.) csatornahálózattal el nem látott ingatlanok esetében:

- ingatlanonként havonta egy tartály (5 m3) ürítés ingyenes.
- minden további ürítés: 696,- Ft/m3+ÁFA.”

2. §

Ez a rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.

5.) Átruházott hatáskörökről beszámoló.

Kravecz Lászlóné polgármester: a Szociális Törvény és a Képviselő-testületet által alkotott
helyi rendelet alapján a Szociális Bizottságnak, ill. a Polgármesternek vannak átruházott
hatáskörei. Az írásos anyagot a képviselő-testület tagjai megkapták erre vonatkozóan.

Kéri a képviselő-testületet, hogy mondják el véleményüket, észrevételeiket.

Fekete Sándorné képviselő kérdése, hogy a kamatmentes hitelnél van-e hátralék? Soknak
tartja a szociális kiadások 36.750.000,- Ft-os összegét.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb
kérdés, észrevétel nem volt.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,
az alábbi határozatot hozta:

138/2008. (XII.16.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az átruházott hatáskörökről szóló beszámolót
elfogadta.
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6.) Étkezési térítési díjak.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság a napirendi pontot tárgyalta és arra a megállapításra jutott,
hogy további tárgyalásokat kell folytatni a Pensió 17 Kft-vel, hogy a 2009. január l-ével a
közétkeztetésben áremelés ne történjen, ill. felhívják a figyelmüket a minőség fokozott
figyelemmel kísérésére.

Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel, javaslat nem volt. Kéri, hogy
az elhangzott javaslatra szavazzanak.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,
az alábbi határozatot hozta:

139/2008. (XII.16.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Pensió 17. Kft. 2008. 11. 07-i levelében foglalt
árajánlatát nem fogadja el.
Felhatalmazza a Polgármestert a Pensió 17. Kft-vel
egyeztető tárgyalásra, a kft. által 2008. 11. 07-én küldött
levelében foglalt árajánlatokkal összefüggésben.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester, Jegyző.

          7.) Lakbér hátralékok kimutatása.   -    zárt ülés.

         8.) Egyebek.

a) Hulladékszállításról tájékoztatás.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy korábban úgy volt,
2009. január 1-től bevezetjük, hogy a HEV-HOR Bt. fogja végezni a hulladékszállítással
összefüggő feladatokat. Kiderült, hogy ez közbeszerzés köteles. 2009. június 30-ig az eddigi
feltételek szerint történik a hulladékszállítás, és addig a közbeszerzési eljárást le kell
bonyolítani. Július 1-től a Ceglédi Hulladéklerakó elkészül és akkor ide fogják szállítani a
hulladékot.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.

b) Vízdíj megállapítása.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a vízdíj
megállapításával a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság foglalkozott. Állásfoglalásuk,
hogy 2009. január 1-től ne történjen vízdíj emelés. Januártól mérje fel a szolgáltató, hogy
milyen lépéseket tud tenni annak érdekében, hogy a víz minősége javuljon, ill. kérjen
árajánlatot  szűrő beépítésére a legkritikusabb helyeken és ezzel az ajánlattal együtt, a
februári ülésen újra tárgyalja a képviselő-testület a napirendi pontot.
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Az elhangzott javaslattal kapcsolatban egyéb kérdés észrevétel nem volt.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,
az alábbi határozatot hozta:

140/2008. (XII.16.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megbízza a szolgáltatót, hogy mérje fel milyen
lépéseket tud tenni annak érdekében, hogy a víz
minősége javuljon, ill. kérjen árajánlatot szűrő
beépítésére a legkritikusabb helyeken és ezzel az
ajánlattal együtt tegyen javaslatot a vízdíj mértékére.

Határidő: 2009. februári ülés
Felelős: Krizsán Mihály ügyvezető

c) Társulási megállapodás módosítása.

Kravecz Lászlóné polgármester a Monori Kistérségi Társulási Megállapodás az irányú
módosításának megszavazására kéri a képviselő-testület, hogy amennyiben a társulásban lévő
települések nem tesznek eleget a tagi önkormányzati kötelezettségeiknek, - nem fizetjük ki a
ránk eső részeket, ill. a tagdíjat –  három munkanapon belül a polgármesternek tájékoztatni
kell a társulás elnökét, hogy ezt milyen ok miatt, miért nem tudja megtenni. Fizetési határidő
módosítást kell kérni. Az eljárás eredménytelensége, nem teljesítés esetén a társulás azonnali
beszedési megbízást érvényesíthet az adott településre.

Az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés nem volt.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,
az alábbi határozatot hozta:

141/2008. (XII.16.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Monori Kistérségi Társulási Megállapodás tagi
önkormányzati kötelezettségek teljesítésére vonatkozó
módosítását elfogadja.

d) Temetővel kapcsolatos tájékoztatás.

Kravecz Lászlóné polgármester a képviselő-testület korábban történt megbízása alapján,
hogy a környező településeken érdeklődjön a temető bérlésével kapcsolatban.
- Dánszentmiklóson a temető bérleti díja temetésenként 10.000,- Ft, plusz a bérlő feladata a
hűtő karbantartása. A temetőt az önkormányzat tartja rendbe.
- Vasadon az önkormányzat átadta az egyháznak a temetőt.
- Csévharaszton 15.000,- Ft temetésenként plusz Áfa, ezenkívül 3.600,- Ft plusz Áfát kér az
önkormányzat attól, aki munkát végez a temetőben (sírköves, stb.). A hűtés 2.600,- Ft + Áfa
naponként.
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Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy jelenleg egy olyan szerződés van érvényben, mely
határozatlan időre érvényes, amibe szerepel, hogy 6 hónap a felmondási idő.
Javaslata, hogy egy új bérleti szerződést kell kötni a temetőre vonatkozóan, azokkal a
feltételekkel, amit a képviselő-testület megállapít.

Várja a kérdéseket, javaslatokat.

Maszel László képviselő kérdése, hogy a környező településeken mennyibe kerülnek a
temetések. Kérdése arra irányul, hogy elkerülhető legyen, hogy az önkormányzat a
ravatalozót kiadja bérbe, és a vállalkozó ezt automatikusan áthárítsa.

Zinger Miklós jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy jelen bérleti szerződést, ha
felmondjuk, legkorábban 2009. december 31-ével lehetne megszüntetni, mivel ez a
fordulónap és hat hónap a felmondási idő.

Bernula István képviselő kérdése, hogy szerződés-módosításra van-e lehetőség? Javasolja a
képviselő-testületnek, hogy beszéljék meg a módosításokat, új feltételeket.

Fekete Sándorné képviselő elmondja, hogy a temetkezési kellékek igen kis mértékben
terhelik a családot, inkább a ravatalozó díja, a kandalláberek, a szőnyeg,  a hűtés, stb.
Kérdése, hogy lehet-e követni a temetések számát?

Kravecz Lászlóné polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogalmazzanak meg
olyan feltételeket, amiben megpróbálják módosítani a szerződést. Mindenképpen csak a
ravatalozót adják ki bérbe. Ebbe bele kell foglalni a hűtő karbantartását, temetésenként
megállapítani egy összeget és ha idegen dolgozik a temetőben, az alkalmanként fizessen az
önkormányzatnak.

Kérdezi a képviselő-testületet, milyen összeget állapítsanak meg.

Maszel László képviselő javaslata 10.000,- Ft + Áfa temetésenként és a hűtő karbantartása.

Zinger Miklós jegyző: a szerződés-módosításba bele kell foglalni, hogy a temetések számát
a vállalkozó jelentse be az önkormányzatnak.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy más javaslat nem érkezett, kéri a
képviselő-testületet, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,
az alábbi határozatot hozta:

142/2008. (XII.16.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megbízza a polgármestert, hogy a ravatalozó
bérletére vonatkozó megállapodás módosítása érdekében
szükséges intézkedéseket tegye meg.
A Képviselő-testület a ravatalozó bérleti díját
temetésenként 10.000,- Ft + Áfa összegben állapítja meg,
a hűtő karbantartása a bérlő feladata.
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Határidő: 2009. március 31.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

e) Építéshatósági feladatok.

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

Zinger Miklós jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2008. júliusában módosításra
került az építéshatósági társulásról szóló megállapodás. Egyrészt pontosításra került, hogy a
társuló települések milyen arányban járulnak hozzá a köztisztviselő foglalkoztatásához, ill.
rögzítésre került, hogy az általuk fizetendő díjba beszámításra kerül az állami normatívának
ránk eső része. Ez a megállapodás 2008. július 1-től hatályos.
Most azzal kerestek meg bennünket, hogy ne július 1-től kerüljön sor erre a beszámításra,
hanem 2008. január 1-től. Számszakilag ez azt jelenti, hogy Gombának kell még fizetnie
252.117,- Ft-ot és ebből kell visszatéríteni Bényének és Vasadnak összesen 207.749,- Ft-ot.
A második félévi 608.650,- Ft-ból a maradék 44.368,- Ft kivételével nem fizetnek többet.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés,
észrevétel nem volt.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,
az alábbi határozatot hozta:

143/2008. (XII.16.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az építéshatósági társulásról szóló megállapodás
módosításának hatályba lépését 2008. január 1. napjára
módosítja.

f) Dánszentmiklós és Nyáregyháza csatornázás és szennyvíztisztítás II. ütem.

Kravecz Lászlóné polgármester előterjesztette a napirendet.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés,
észrevétel nem volt.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,
az alábbi határozatot hozta:

145/2008. (XII.16.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
egyetért a Dánszentmiklós és Nyáregyháza község csatornázás
és szennyvíztisztítás II. ütemével kapcsolatos, 1.659.948.000,-
Ft. teljes projektösszegű (1. előkészítő fázis költsége:
86.539.000,-Ft., összes beruházási költség: 1.573.409.000,-Ft.)
beruházás Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –
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tisztítási Megvalósítási Program Környezet és Energia Operatív
Program támogatással történő megvalósításával.

A beruházás megvalósítása érdekében a Képviselő-testület a
teljes projektre 136.945.710,-Ft., ezen belül az 1. előkészítő
fázisra 7.139.275,-Ft., a beruházás megvalósítására
129.806.243,-Ft. társulati hitelből forrást biztosít.

Napirenden kívül:

Fekete Sándorné képviselő a Karate Szakosztály köszönetét tolmácsolja a képviselő-testület
felé, valamint kéri, hogy a Széchenyi és Mátyás kir. út  találkozásánál hiányzó STOP táblát
pótolják.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirenden szereplő kérdéseket
megtárgyalta a testület. Egyéb hozzászólás, javaslat, kérdés nem érkezett, ezért megköszönve
a jelenlétet, 17.45 órakor az ülést bezárja. További napirendi pont tárgyalását a képviselő-
testület zárt ülésen folytatja.

- kmf -

      Kravecz Lászlóné                                                                                    Zinger Miklós
polgármester                                                                                             jegyző


