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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február  24-
én 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
Fekete Sándorné
Kovács Jolán
Lipót Pál Józsefné
Maszel László
Ország Mihály András
Rabné Nánási Eszter
Sztahó István  képviselők.
Vajasné Kovács Éva

tanácskozási joggal:  Zinger Miklós jegyző

Kravecz Lászlóné polgármester köszönti a  Képviselő-testület tagjait,  megállapítja, hogy az
ülés határozatképes, mivel a 12 fős testület 10 tagja megjelent. Javaslatára az ülés napirendjét
a Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadta el:

1.) 2008. évi költségvetés módosítása.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

2.) 2009. évi költségvetés elfogadása.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

3.) Helyi tervtanáccsal kapcsolatos kérdések.
Előadó: Zinger Miklós jegyző.

4.) Egyebek.
a) Szolgáltatási szerződés módosítása.
b) Utakra árajánlat kérés.
c) Rendezvényeink.
d) Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság elnökének választása.
e) Hetés Ferenc bizottsági tisztségből való felmentése – zárt ülés.

1.) 2008. évi költségvetés módosítása.

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



2

Fekete Sándorné képviselő a bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság úgy döntött, hogy a 2008. évi költségvetés
módosítását elfogadásra javasolja.

A napirendi ponttal kapcsolatosan hozzászólás nem volt.

Kravecz Lászlóné polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a 2008. évi
költségvetés módosítását, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül a következő rendeletet alkotta:

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

1/2009. (II.25.) sz.  r e n d e l e t e

az önkormányzat 2008. évi költségvetésről szóló
többször módosított 2/2008. (II.13.) sz. 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. §

(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 454 042 eFt-ban,
b) kiadási főösszegét 454 042 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: 416 716 eFt
Ebből:

- személyi jellegű kiadások 207 328 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok   64 914 eFt
- dologi jellegű kiadások 104 353 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai 40 121 eFt

Támogatások 1 800 eFt
Pénzeszköz átadás   9 493 eFt
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A felhalmozási kiadás   10 459 eFt
Fejlesztési hitel (tőke+kamat) 15 574 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  - a 217/1998. (XII. 30.) sz. Kormányrendelet 53. § (2) bekezdésére
tekintettel - 2008. december 31-én lép hatályba.

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

2.) 2009. évi költségvetés elfogadása.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 2009. évre
vonatkozó költségvetés-tervezetet a vonatkozó jogszabályokban előírt szerkezetben és
tartalommal állították össze. A tervezetet a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
megtárgyalta. Ismerteti a könyvvizsgáló írásos véleményét, mely szerint a 2009. évi
rendelettervezet összhangban van a jogszabályi előírásokkal és a rendelettervezetet
rendeletalkotásra alkalmasnak nyilvánítja.

A 2009. február 10-i kt. ülésen a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata alapján a
képviselő-testület által elfogadott módosításokat a költségvetés tartalmazza.

Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, hogy ismertesse
állásfoglalásukat.

Fekete Sándorné képviselő a bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság úgy döntött, hogy a 2009. évi költségvetést
elfogadásra javasolja.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés,
észrevétel nem volt. Kéri a képviselő-testületet, hogy aki Nyáregyháza Község
Önkormányzatának 2009. évi költségvetését elfogadja, szavazzon.

 A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül a következő rendeletet alkotta:

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2/2009. (II.25.) sz.  r e n d e l e t e

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -
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többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen
jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló - többször módosított
217/1998. (XII. 30.) kormányrendeletben meghatározottakat - a 2009. évi költségvetéséről az
alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat
költségvetési szerveire.

2.§. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
      a.) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal
      b)  részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:
          (az önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódva)

- Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
- Napsugár Óvoda Nyáregyháza

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt (önálló és részben önállóan gazdálkodó) intézmények
                  külön-külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§.  A képviselő-testület az önkormányzat- beleértve a költségvetési szerveit - 2009. évi
költségvetésének

a) bevételi főösszegét 445.634,-ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 445.634.-ezer forintban állapítja meg.

4.§.  Az önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését -
működési és felhalmozási cél szerint - az 1. és 6. sz. mellékletek tartalmazzák.

5.§. Az önkormányzat költségvetési szervei 2009. évi működési és felhalmozási bevételeit
forrásonként - külön-külön címenként - a 7. sz. melléklet tartalmazza.

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

Működési kiadások előirányzata összesen: 400.962-eFt
ebből:

- személyi jellegű kiadások 198.914,-eFt
- munkaadókat terhelő járulékok 63.866,-eFt
- dologi kiadások 100.739,-eFt

           - ellátottak pénzbeli juttatásai 37.443,-eFt
Támogatások   1.422,-eFt
Pénzeszköz átadás 8.046,-eFt

A felhalmozási kiadás 18.674,-eFt
Fejlesztési hitel (tőke + kamat) 15.497,-eFt
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(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei működési és
felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként és címenként a 2/a.-2/d. sz. melléklet szerint
állapítja meg.
A címrendet a 2. sz. melléklet tartalmazza.

7. §. Az önkormányzat 1.033,-e Ft általános tartalékot  képez, a közoktatási intézményeknél
részben Európai Uniós támogatással megvalósuló ( 2009. 2010. évben (KMOP)
beruházásainak tárgyévi kiadásait az 1/f számú melléklet tartalmazza.

8.§. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel,
mérlegszerűen a 8. sz. melléklet adja meg.

9.§. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a 3. sz.
mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

10.§.  (1) A képviselő-testület a 2009-2011. évekre várható költségvetési bevételeit és
kiadásait a 4. és 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 2009. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak
teljesüléséről előirányzat - felhasználási ütemtervet a 11. sz. melléklet szerint állapítja meg.

           (3) A képviselő-testület az önkormányzat pénzellátási tervét a 12. sz. melléklet szerint
állapítja meg.

11.§. Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatinak előirányzatait éves bontásban a
10. sz. melléklet mutatja be.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12.§.  Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadásai előirányzatai év
közben megváltoztathatóak.

13.§. (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet
módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet
vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosit, arról a
polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni.
A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-ig - dönt
a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

14.§. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet
értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerint hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi
műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást
ad.
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15.§.  Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási
módja a hitel felvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos
hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

16. §. Az intézmények vezetői kötelesek a rendeltben foglalt kiadási előirányzatokat, ezen
belül a személyi juttatás előirányzatait betartani, melyért felelősséggel tartoznak.

17. §. A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  I./1.  cím/  alcím
előirányzati terhére havonta - két ülés közötti időszakban - 200.000,- Ft-ig halaszthatatlan
esetben  kötelezettséget vállaljon, kifizetést engedélyezzen. A polgármester a megtett
intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

18. § A közoktatási intézményfenntartó  a 2009. költségvetési évre az alábbi feladatokhoz
kapcsolódó előirányzatokat kiemelten  biztosít a költségvetési szervek költségvetésében a II/
21 továbbá a III/23.24.25 cím/alcímen

   (1) A  közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 118. §-ának (11) bekezdésében
meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2009. évben
5250 forint/fő/hónap, a munkáltatót terhelő közterhek, és járulékok összege mellett.

(2) A Közokt. tv. 19. §-ának (6) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok
szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatásként 2009. évben 14 000 forint/fő/év összeget a
közoktatási intézményfenntartó a 20/1997. (II.13.) Korm. rendeletben meghatározott
feltételek szerint.

 (3) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. Törvény 1. számú melléklet  8.17.
bekezdésében foglaltak alapján   étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi étkeztetés,
közétkeztetés nyújtására (biztosítására)  havi 12 000 Ft/foglalkoztatott/hónap , a kizárólag
fogyasztásra készétel vásárlására jogosító utalvány formájában  havi
6000Ft/foglalkoztatott/hónap az előzetes igények alapján, a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvényben meghatározott jogosultsági feltételek mellett.

 (4) Diáksporttal kapcsolatos feladatokra, kötött felhasználású normatív támogatás terhére
141. e. Ft-ot  kiadási előirányzatot biztosít a  III/23. cím/alcímemen jóváhagyott költségvetés
terhére..

19.§  A 2009. évben a 18.§ (3.) bekezdésben meghatározottakra jogosultak az önkormányzat
által közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak  kivételével a polgármester, jegyző
munkáltatói jogkörében foglalkoztatottakra is.

20. § A  2009.  évben  a  Nyáry  Pál  Általános  Iskola  és  AMI  III.  költségvetési  címen  az
intézmény költségvetésében biztosítva:
 (a) Munkáltatói döntésen alapuló személyi juttatásokra fordítható keretet, melyek összege a
közterhek (társadalombiztosítási-, munkáltatói járulék) mellett:

III/23. cím/alcímen 801 214 szakfeladat 2.187.132.-Ft/év
III/24. cím/alcímen 805 113 szakfeladat    496.800.-Ft/év
III/25. cím/alcímen 801 313 szakfeladat    226.800.-Ft/év

 (b) Nyáregyháza közigazgatási határán belül a tanulók „felsőnyáregyházá”-ról a Nyáry Pál
Általános Iskola és AMI -ig történő utaztatási költségeinek számlával igazolt támogatására .
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III/23. cím/alcímen 801 214 szakfeladat   800.000.-Ft/év .

 (c) Munkaruha és védőruházat költségeire személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
Törvényelőírásai mellett.
.

III/23. cím/alcímen 801 214 szakfeladat 480.000.-Ft/év
III/24. cím/alcímen 805 113 szakfeladat 300.000.-Ft/év
III/25. cím/alcímen 801 313 szakfeladat   40.000.-Ft/év

21. § A 2009. évben a Napsugár Óvoda Nyáregyháza II. költségvetési címen az intézmény
költségvetésében biztosította:
 (a) Munkáltatói döntésen alapuló személyi juttatásokra fordítható keretet, amely összege a
közterhek (társadalombiztosítási-, munkáltatói járulék) mellett:

II/21. cím/alcímen 801 115 szakfeladat 1.059.324.-Ft/év

22. §. A 2009. évben a jegyző munkáltatói jogköréhez kapcsolódóan személyi juttatásokra
fordítható keret köztisztviselők esetében , amely  összeg a közterhek (társadalombiztosítási-,
munkáltatói járulék) mellett a Polgármesteri Hivatal I/1. cím/alcímen az intézmény
költségvetésében biztosítva.

 (a) A 2009. január 01-n közszolgálatban lévő köztisztviselők esetében , a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény 2.számú mellékletében meghatározott A
mindenkori hatályos besorolási osztály és a kapcsolódó fizetési fokozat 10%-a.

23.§. A polgármester munkáltatói jogköréhez kapcsolódóan az önkormányzat által
közfoglalkoztatás (közcélú, közhasznú) keretében foglalkoztatottak  kivételével a 2009. évben
a munkáltatói döntésen alapuló személyi juttatásokra fordítható keretetek , melyek  összege a
közterhek (társadalombiztosítási-, munkáltatói járulék) mellett a költségvetésben biztosítva az
alábbiak szerint:

I/8.   cím/alcímen 851219 szakfeladat            19. 500.-Ft/hónap
I/11. cím/alcímen 851297 szakfeladat    7. 600.-Ft/hónap
I/17. cím/alcímen 902113 szakfeladat    3. 300.-Ft/ hónap
I/19. cím/alcímen 923127szakfeladat    6.500.-Ft/ hónap

24.§. A költségvetés tartalmazza az önkormányzat által közfoglalkoztatás
(közcélú,közhasznú) keretében foglalkoztatottak  kivételével a beiskolázási támogatás
összegét amely  2009. évben  a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
Törvényben adómentesen adható összeg figyelembe vételével 21. 000, Ft,

25.§.   A bevételt eredményező tevékenységben résztvevők személyi ösztönzésre fordítható az
alábbi területeken a  beszedett összeg meghatározott %-a amely tartalmazza a munkáltatót
terhelő közterheket,
(a)   A gépjármű vezetői jogosítvány érvényesítésével összefüggésben beszedett összeg 80%-
(b)   A köztisztasági területhez kapcsolódóan beszedett szemétdíj hátralék 10-%
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26.§. A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők jogállásának egyes
kérdéseiről, illetve a juttatásokról, támogatásokról szóló 8/2001. (XII. 15.) rendelet 1/B. §-a
az alábbi /4/ bekezdéssel egészül ki:

„/4/ Az anyakönyvvezetői feladatot rendszeresen ellátó köztisztviselőt az 1992. évi XXIII. tv.
49/G §. /1/ bekezdésében meghatározott juttatás kétszerese illeti meg.”

Záró rendelkezések

27.§. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009. január
1. napjától kell alkalmazni.

 (2) Felhatalmazást ad a képviselő-testület a polgármesternek, hogy 2010. költségvetési
évben, költségvetés hiányában, az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse és a
működési kiadásait, fedezze. A kiadásokat eredeti szinten teljesítheti, új kötelezettséget nem
vállalhat. E felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik.

(3) A rendelet kihirdetéséről - helyben szokásos módon - az SZMSZ előírásai alapján a
település jegyzője gondoskodik.

3.) Helyi tervtanáccsal kapcsolatos kérdések.

Kravecz Lászlóné polgármester felkéri Zinger Miklós jegyzőt a napirend előadóját, hogy
ismertesse a helyi tervtanáccsal kapcsolatos kérdéseket.

Zinger Miklós jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2008. évben Nyáregyháza
Község Önkormányzata úgy döntött, hogy csatlakozik a társuláshoz, annak érdekében, hogy
az építéshatósági engedélyezési eljárásban célszerűségi, esztétikai és egyéb más vélemények
alapján állnak össze. Ennek a társulásnak a létrehozása, az ezzel kapcsolatosan megalkotott
településenkénti helyi rendeletekkel kapcsolatosan a Közigazgatási Hivatal tett egy
törvényességi észrevételt, amelyben kifogásolta egyrészt a rendelet, másrészt a társulási
megállapodás egy-egy elemét. Tekintve, hogy ez a településeknek összességében
gyakorlatilag ugyanolyan elvek alapján kell, hogy történjen mind a rendeleti szabályozás,
mind a társulási megállapodás, csak úgy lehetséges, ha annak tartalmával valamennyi
önkormányzat egyetért.
Ezért a pilisi kollégának a közreműködésével átdolgozásra került a társulási megállapodás, ill.
a rendelet. Gyakorlatilag tartalmában változások nincsenek, (működésben, feladat-ellátásban),
fogalmak és kategóriák lettek pontosítva a Közigazgatási Hivatal észrevételeinek
megfelelően.  A  testületi  anyagban  az  a  változat  szerepel,  amely  tartalmazza  a  belépő új
szövegrészeket, ill. a megváltozott bekezdéseket.

Várja a kérdéseket, észrevételeket.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan
észrevételt nem volt. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy két döntést kell hozni: 1.,
határozatot a főépítészi társulás létrehozásáról. 2., Rendeletet, az Önkormányzati Építészeti,
Műszaki Tervtanács működéséről szóló rendelet módosításáról.
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A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:

22/2009. (II.24.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egyetért a Monor és Térsége Főépítészi Társulás
létrehozásával és Társult Települési Tervtanács
működtetésével kapcsolatos megállapodásnak a határozat
melléklete szerinti módosításával.

Felhatalmazza a Polgármestert a módosító társulási
megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül a következő rendeletet alkotta:

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

3/2009. (II.25.) sz.  r e n d e l e t e

Önkormányzati Építészeti- Műszaki Tervtanács működéséről szóló 11/2007. (VII. 25.)
rendeletének (továbbiakban: „R”) módosításáról

Nyáregyháza község Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló,
többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv) 6. § (7) bekezdése
szerinti felhatalmazás alapján - figyelemmel a településrendezési és építészeti-műszaki
tervtanácsokról szóló, többször módosított 252/2006. (XII.04.) Korm. sz. rendelet (a
továbbiakban: Ttr.) előírásainak keretei között  az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A  „R”  1.§. szövegének helyébe a következő lép:

„A rendelet hatálya Nyáregyháza község Önkormányzata teljes közigazgatási területére
kiterjed.
A rendelet előírásait alkalmazni kell a Ttr. és e rendeletben meghatározott építmények, telek-
alakítások építészeti-műszaki tervezési és építésügyi hatósági eljárásaiban.

2. §

a „R” 2.§.  (1) – (3) bekezdése helyébe az alábbi bekezdések lépnek:
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(1) Nyáregyháza község Önkormányzata a település közigazgatási területén az
önkormányzati, építészeti-műszaki tervtanácsot társulási formában működteti a
Ttr. 10.  §  (1)  bekezdése  alapján,  valamint  a „R” 1.sz. függelékét képező
„Társulási megállapodás” és  a  rendelet  2.  sz.  függelékét  képező „Ügyrend”
alapján.

(2) A Tervtanács elnevezése: Társult Települési Tervtanács.
(3) A Társult Települési Tervtanács (a továbbiakban: Tervtanács) a szakmai munkáját

a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló, többször
módosított 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 8. §-a alapján
társulási formában létre hozott, a Monor és Térsége Főépítészi Önkormányzati
Társulás közreműködésével, a társult települési főépítész közös
foglalkoztatásában együttműködő önkormányzatok által alkalmazott társult
települési főépítész szakmai irányításával végzi.

3. §

.A „R”  3.§. (2)-(5) bekezdése helyébe az alábbiak lépnek, a további (6)-(12) bekezdések
pedig hatályukat vesztik.

(2) A Tervtanács elnöke a társult települési főépítész.
A Tervtanács üléseire az „R”-ben meghatározott személyeken kívül, tanácskozási
joggal meg kell hívni a polgármestert, valamint a polgármester által javasolt más
személyeket.

(3) A Tervtanács ülése zárt ülés, a tanácskozáson kizárólag a napirendi pontonként
meghívottak vehetnek részt.

(4) A Tervtanács a vonatkozó jogszabályok keretei között, e rendelet függelékét
képező Ügyrendje szerint végzi a szakmai tanácsadó munkáját.

4. §

A „R”  4.§ és 5.§. teljes egészében, a fejezetcímekkel együtt hatályukat vesztik.

5. §

A „R” 6.§-a számozása 5.§-ra változik, a (3) bekezdés hatályát veszti, továbbá az (1) és (2)
bekezdések helyébe a következők lépnek:

(1) A Tervtanácsnak meg kell tárgyalnia mindazokat a terveket, amelyek nem tartoznak
a Központi Tervtanácshoz, vagy a Területi Tervtanácshoz és amelyeket az
önkormányzat e rendelete, továbbá a vonatkozó Kormányrendelet és a település
Szabályozási Terve (SzT) területileg kijelöl, illetőleg a tervező vagy az építtető-
beruházó kérésére a Tervtanács elnöke befogad.

(2) Az építési hatósági eljárásban megelőzően és kötelezően be kell szerezni a
Tervtanács szakmai véleményét:



11

· ipari, szolgáltatási és kereskedelmi célú létesítések, település-képben
megjelenő homlokzati átalakítások, rendeltetés változások építésügyi
hatósági eljárását megelőzően,

· 3 lakóegységet meghaladó lakóépület létesítésének, átalakításának és
rendeltetés változásának akár 1 lakóegységet érintő építésügyi hatósági
eljárását megelőzően,

· műemléki jelentőségű területen, a műemléki környezetben, valamint
világörökségi területen, az országos jelentőségű védett természeti
területen, a Natura 2000 területen, a kiemelt üdülőkörzetben, továbbá a
helyi építészeti örökségi védelem alatt álló területen, építményen
kezdeményezett építési-fenntartási munkákat megelőzően,

· a település szabályozási tervében (SzT) illetve a helyi építési
szabályzatban (HÉSz) jelölt/meghatározott terület-felhasználási
övezeteken belül, a létesítés tartalmától függetlenül, (az SzT vonatkozó
kivonatai e rendelet 3. számú függelékét képezik.)

· ahol azt az I. fokú építési hatóság indokoltnak tarja és kéri.

6. §

(1) A „R” 7.§-a számozása 6.§-ra változik, a (2) bekezdés helyébe a követező szöveg lép:
„(2) A tervdokumentációt minimum két példányban, papír alapon kell benyújtani a
települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalához, a Társult Települési Tervtanács
részére címezve.”

(2) A (4)-(11) bekezdések hatályukat veszik.

7. §

A „R” 8.§-a és a 9.§-a teljes egészében, a fejezet címekkel együtt hatályukat vesztik.

8.§.

(1) A „R” 10.§- számozása 7.§-ra változik és az (1) bekezdés hatályát veszti.
(2) A „R” korábbi 10.§. (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Az építészeti-műszaki tervtanács a szakmai véleményezés során vizsgálja
továbbá, hogy a benyújtott építészeti műszaki terv – a Ttr.-ben meghatározott
szakmai követelményeken túlmenően - megfelel-e a település által meghatározott
településfejlesztési koncepciónak és összhangban áll-e az ennek alapján
meghatározható közérdekkel.”

9. §

A „R” 11.§-a teljes egészében, a fejezet címével együtt hatályát veszti.
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10.§.

A „R” 12.§-ának számozása 8.§-ra változik és a (3) bekezdés szövegének helyébe az alábbi
lép:

„(3)    A Tervtanács  tagjait  és  bírálóit 3.000.- Ft összegű tiszteletdíj illeti meg, azon
napirendek után, amelyeken részt vett, illetve bírált. A tiszteletdíj a költségtérítést is
magába foglalja.”

Záró rendelkezések
11.§.

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009. március 1. napja után
beadott kérelmek esetén kell alkalmazni.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon intézkedik.

Egyebek.

a) Szolgáltatási szerződés módosítása.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az előző testületi
ülésen  hozott  döntés  alapján,  további  tárgyalásokat  folytatott  az  étkezési  térítési  díjak
emelésének további csökkentésére vonatkozóan a Pensió 17 Kft-vel. 11 %-os emelést kívánt
végrehajtani a Pensió 17 Kft, a tárgyalások eredményeként ezt 5 %-ra sikerült módosítani.
Ennek megfelelően a képviselő-testületnek az a feladata, hogy az 5 %-os térítési díj emelését
elfogadja.

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 10 tagja, 9 igen szavazattal, 1 ellenében  a következő határozatot
hozta:

23/2009. (II.24.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Pensió 17. Kft. által nyújtott közétkeztetési
szolgáltatás díjának 2009. április 1. napjától történő 5 %-os
mértékű emeléséhez hozzájárul.

A testület felhatalmazza a Polgármestert a szolgáltatási
szerződés módosítására.

Határidő: 2009. március 31.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.
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b) Utakra árajánlat kérés.

Kravecz Lászlóné polgármester emlékezteti a képviselő-testületet, hogy az előző ülésen
elhangzott, hogy kért olyan utak javítására árajánlatot, ahol már elkészült a csatorna. Célszerű
lenne megterveztetni ezeket az utakat, hogy ha lesz pályázati kiírás, akkor lehetne ezekkel
foglalkozni.  Felkereste  a  Ceglédi  Építőipari  Mérnöki  Irodát,   aki  a  Kölcsey  utat  tervezte.  A
Temesvári utca tervezését 151.800,- Ft-ért, a Széchenyi utcát szintén 151.800, Ft-ért, az
Illatos utcát 138.000,- Ft-ért vállalná. Kéri a képviselő-testület véleményét, hogy kérjen-e más
ajánlatot is, vagy elfogadjuk ezt az ajánlatot. Véleménye, hogy ez egy reális ajánlat és ha
készen lesznek a tervek, pályázati lehetőség esetén, meg tudjuk csináltatni ezeket az utakat.

Várja a kérdéseket, javaslatokat.

Bernula István képviselő elmondja, hogy a mérnöki irodával kapcsolatban az a véleménye,
hogy jól dolgoztak, ellenük kifogása nincsen. Javasolja, hogy az Orgona és az Akácfa utca
tervezését is végeztessék el az irodával.

Kravecz Lászlóné polgármester kéri, hogy aki az elhangzott javaslattal egyetért, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:

24/2009. (II.24.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község önkormányzatának Képviselő-
testülete Ceglédi Építőipari Mérnöki Iroda ajánlatát
elfogadva elkészítteti a Temesvári utca, a Széchenyi utca,
az Illatos utca, az Orgona utca és az Akácfa utca építési
tervdokumentációját.
Megbízza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.

Határidő: folyamatos
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

c) Rendezvényeink – március 15.

E napirend keretében került sor „Nyáregyháza Díszpolgára” és „Nyáregyházáért
Emlékplakett” kitüntetések adományozásának kérdése, melyet a Képviselő-testület az 1990.
évi LXV. Törvény 12. §. /4/ bekezdés a.) pontja alapján zárt ülésen tárgyalt.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, 7 igen szavazattal, 2 ellenében,  és 1 tartózkodás
mellett a következő határozatot hozta:
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25/2009. (II.24.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Epres Pál Nyáregyháza, Szegfű utca 1/A. szám
alatti lakost, Nyáregyháza községben végzett közösségi
munkája elismeréseként „Nyáregyházáért Emlékplakett”-el
jutalmazza.

Határidő: 2009. március 15.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

Kravecz Lászlóné polgármester kérdezi a Képviselő-testületet, hogy a Március 15-ei
megemlékezést mikor tartsák meg?

Fekete Sándorné képviselő tudomása szerint március 15-én az iskolával közösen kerül
megrendezésre az ünnepség.

Kravecz Lászlóné polgármester javasolja, hogy a megemlékezésre március 15-én 15 órakor
kerüljön sor. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért szavazzon.
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:

26/2009. (II.24.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Március 15-ei községi megemlékezést 2009.
március 15-én 15.00 órai időpontban határozza meg.

d) Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság elnökének választása.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Tóthné Bába Ildikó
Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke lemondott. A megüresedett elnöki
beosztásra javasolja Maszel László képviselőt.
Úgy gondolja Maszel László képviselőnek sok olyan, a környezetvédelemmel kapcsolatos
javaslata van, melyet tudunk hasznosítani.

Maszel László a jelölést elfogadta és a nyilvános tárgyalásba beleegyezett.

Fekete Sándorné képviselő a javaslattal egyetért.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy más javaslat nem érkezett. Kéri, hogy aki
Maszel László bizottság elnöki jelölésével egyetért szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 1 tartózkodás
mellett a következő határozatot hozta:
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27/2009. (II.24.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság
Elnökének Maszel László képviselőt megválasztja.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

Maszel László képviselő tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy amikor felkérte a
Polgármester asszony a bizottság elnöki tisztségére, akkor ő közölte, hogy azzal a feltétellel
vállalja, ha a bizottság negyedévente ülésezni fog.

e) Hetés Ferenc bizottsági tisztségből való felmentése – zárt ülés.

A napirendet a Képviselő-testület az 1990. évi LXV. Törvény 12. §. /4/ bekezdés a.) pontja
alapján zárt ülésen tárgyalta.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:

28/2009. (II.24.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Hetés Ferencet a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottságban betöltött tisztségéből 2009. március 1.
napjával felmenti.

Egyéb tájékoztatások.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy községünkben jól
működik a szelektív hulladékgyűjtés, de már kevésnek bizonyul a két sziget. Még egy
hulladékgyűjtő szigetet kellene létesíteni. Ezért felvette a kapcsolatot az ÖKOVÍZ Kft-vel,
milyen módon lehetséges a bővítés.

Nőnapi rendezvénnyel kapcsolatban kérdése, hogy az idén legyen-e? Tavaly nem volt
nagyon érdeklődés, összesen 25 fő vett részt.
Javasolja, hogy az idén rendezzék meg a nyugdíjasok, szűkebb körben.

Maszel László és Fekete Sándorné képviselők egyetértenek a javaslattal.

Maszel László képviselő kérdései:

- a Szirt Invest Kft. szerződését kéri.
                     Ismerteti a Szirt Invest Kft. ügyvédjétől kapott választ.

- Kéri, hogy a Mátyás kir. utcában lévő kátyúk beaszfaltozásáról
gondoskodjanak, mivel rendkívül veszélyesek.
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- Orvosok rendelési idejének megváltoztatásával kapcsolatban történt-e
intézkedés.

- Iskolai gázdíjjal kapcsolatban kérdezi, hogy meddig lett a COTHEC Kft-vel
a szerződés megkötve? Történt változás, nagyobb gázfogyasztás lett, mint
ami a szerződés megkötése előtt. Kérdése, hogy mennyibe kerül a gáz m3-e.
Valószínűsíthető, hogy a cég többet számláz le felénk, mint amennyi a
TIGÁZ-nál lenne. Véleménye, hogy az iskola átadásától kezdve, mivel a
fogyasztás megnőtt, így a COTHEC  nagyobb haszonra tesz szert és
lényegesen többet fizetünk. Kéri, hogy az önkormányzat ügyvédjével
vizsgáltassák meg az ügyet.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirenden szereplő kérdéseket
megtárgyalta a testület. Egyéb hozzászólás, javaslat, kérdés nem érkezett, ezért megköszönve
a jelenlétet, az ülést 1745 órakor bezárta, további napirendi pont tárgyalását zárt ülésen
folytatja.

- kmf -

Kravecz Lászlóné     Zinger Miklós
    polgármester           jegyző
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