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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 14-
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
Farkas László
Fekete Sándorné
Kocsis Sándor alpolgármester
Lipót Pál Józsefné
Maszel László
Ország Mihály András
Rabné Nánási Eszter
Sztahó István
Vajasné Kovács Éva képviselők.

tanácskozási joggal:  Zinger Miklós jegyző
Meghívott: Villand József iskolaigazgató

Kravecz Lászlóné polgármester köszönti a  Képviselő-testület tagjait,  megállapítja, hogy az
ülés határozatképes, mivel a 12 fős testület 11 tagja megjelent. Javaslatára az ülés napirendjét
a Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadta el:

1.) Beszámoló felülvizsgálata rendjének meghatározása.
Előadó: Zinger Miklós  jegyző

2.) Beszámoló a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

3.) Összefoglaló jelentés a 2008. évi belső ellenőrzésről.
Előadó: Zinger Miklós jegyző

4.) Közfoglalkoztatási terv elfogadása.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

5.) Étkezési térítési díjak meghatározása.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

6.) Építéshatósági társulási megállapodás módosítása.
Előadó: Zinger Miklós jegyző

7.) Étkeztetési szolgáltatás közbeszerzése.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

8.) Farkas Dénesné kérelme - zárt ülés -
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

9.) Hulladék elhelyezéssel kapcsolatos kérdések.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester
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10.)Közoktatási intézmények feladatbővítése.
Előadó: intézményvezetők.

11.) Egyebek.
a) Iskola költségvetéséről tájékoztató, 2009. évre vonatkozóan.
b) Majális támogatása – napirend előtt
c) Príma Primissima díjra javaslat.
d) Sebők Zoltán telekvásárlási kérelme.
e) Közvilágítási lámpa kérés a Kossuthtelepre.
f)  Szemétgyűjtési napról tájékoztatás.
g) Szemők József kérelme.

Kravecz Lászlóné polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a Felső-Nyáregyházán
megrendezésre kerülő majálissal kapcsolatos kérelem napirend előtti tárgyalását fogadja el.
A képviselő-testület egyhangúlag hozzájárult a javaslathoz.

b) Majális támogatása.

Kravecz Lászlóné polgármester üdvözli Felső-Nyáregyháza képviseletében megjelent
szervezőket. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy kérés érkezett részükről, hogy egy civil
szerveződés majálist szeretne rendezni. Úgy indult, hogy ez csak a Felső-nyáregyháziaknak
lesz megtartva, de az előzetes beszélgetések során úgy döntöttek, hogy a majálist Felső-
Nyáregyházán, a falunapot pedig Alsó-Nyáregyházán tartanák meg. Ezzel megvalósulhatna,
hogy a település összevontan ünnepelhessen.
Átadja a szót a szervezőknek.

Nagyné Czira Ildikó üdvözli a képviselő-testületet. A majálist május 1-én szeretnék
megrendezni az óvoda udvarán. Részletesen ismerteti a tervezett programot.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a kérelemben a
rendezvény lebonyolításához anyagi támogatást kértek. Kéri a képviselő-testület véleményét.

Lipót Pál Józsefné képviselő, mint az óvoda vezetője nehezményezi, hogy erről a
szervezésről, miszerint az óvoda udvarán kerülne megrendezésre, nem tud. Azt örömmel
veszi tudomásul, hogy Felső-Nyáregyházán is szerveznek ilyen jellegű programot.
A jövőre vonatkozóan arra kéri a szervezőket, hogy időben jelezzék szándékukat, mert egy
intézmény udvarán ilyen jellegű polgári rendezvényt tartani balesetvédelmi és egyéb
szempontokból is nagy felelősség.

Ország Mihály András képviselő kérdése, hogy a rendezvényt ki finanszírozza.

Dóri József szervező válaszolva a kérdésre elmondja, hogy a helyi vállalkozók részéről sok
felajánlás érkezett a rendezvény lebonyolításához.
Elnézést kér azért, hogy nem tárgyaltak az óvoda vezetőjével a rendezvény helyszínével
kapcsolatban, ez a jövőben nem fog előfordulni.

Maszel László képviselő örül a kezdeményezésnek. 150.000,- Ft támogatást javasol a
szervezőknek. Javasolja, hogy a jövőben más helyet keressenek a rendezvény lebonyolítására.
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Farkas László képviselő egyetért Maszel László képviselő javaslatával és szintén 150 eFt
támogatást javasol elfogadásra.

Fekete Sándorné képviselő: ha úgy dönt a testület, hogy támogatják a rendezvényt, akkor azt
hivatalossá kell tenni.

Bernula István képviselő szintén örül annak, hogy Felső-Nyáregyházán is beindul ilyen
irányú kezdeményezés, a lebonyolításhoz sok sikert kíván a szervezőknek.

Kravecz Lászlóné polgármester – figyelembe véve az önkormányzat költségvetését – 100 eFt
támogatást javasol a majális megrendezéséhez. Konkrétan Dóri József, Bilász Tibor és
Nagyné Czira Ildikó nevére adják a támogatást és természetesen számoljanak el
számlaszerűen.

Maszel László képviselő javaslata, hogy – mivel a képviselő-testület több tagja is támogatja -
a 100 eFt-ot emeljék fel 150 eFt-ra.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy a költségvetésben a falunapi rendezvényre
250 eFt lett elkülönítve. Ha most ebből az összegből 150 eFt-tal a majális rendezvényt
támogatják, akkor csak 100 eFt marad a falunapra. Egyébként a kérelemben 100-150 eFt
szerepel.

Ország Mihály András képviselő felajánlja, hogy a főzéshez szükséges alapanyagokhoz
hozzájárul.

Kocsis Sándor alpolgármester a plakátok nyomtatásában ajánlja fel segítségét.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy Fodor József felajánlotta, hogy május 1-én,
és a falunapon is élőzenés ébresztőt fog tartani a községben.

Megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett.
Kéri a képviselő-testületet, hogy az elhangzott 150.000,- Ft támogatás odaítéléséről
döntsenek.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 6 igen szavazattal, 5 ellenében a következő határozatot
hozta:

43/2009. (IV.14.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Felső-Nyáregyházi „Majális” lebonyolítására,
Nagyné Czira Ildikó szervező részére 150.000,- Ft
támogatást biztosít a 2009. évi költségvetés terhére.
A szervező a támogatás felhasználásáról a támogatási
megállapodásnak megfelelően köteles elszámolni.

Határidő: a támogatás biztosítására: 2009. április 30.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.
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1.) Beszámoló felülvizsgálata rendjének meghatározása.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a költségvetési
szervek beszámolójának felülvizsgálatát törvénybe foglalták. A napirendi pontot a Pénzügyi
és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta, a képviselő-testületnek elfogadásra
javasolják.

Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. Kéri a
képviselő-testületet az előterjesztés elfogadására.

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

44/2009. (IV.14.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja az előterjesztésben részletezettek szerint
a költségvetési szervek elemi beszámolója
felülvizsgálatának rendjét, tartalmát az Államháztartás
működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm.
rendelet 149. § (2) a)-c) pontjaiban foglaltak alapján.

A képviselő-testület egyetért azzal, hogy ezen szabályozás
a 2009. január 1-jei hatállyal életbe lépjen.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről
minden önkormányzati költségvetési szervet értesítsen az
előterjesztés és a képviselő-testületi határozat
megküldésével.

Felelős: Zinger Miklós jegyző
Határidő: azonnal.

2.) Beszámoló a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról.

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

Fekete Sándorné képviselő, a bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy
elfogadásra javasolják a szöveges előterjesztésben található 1. sz. mellékleténél a b.
változatot, 2. számú melléklet határozati javaslatát.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés,
észrevétel nem érkezett.
Felkéri a képviselő-testületet, hogy a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról döntsön a
testület. Ismerteti a határozati javaslatokat.
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- 2008. évi költségvetési pénzmaradvány, a 2009. évi költségvetés módosítása,
feladatrendelés jóváhagyására.
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős

Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül a következő határozatokat hozta:

45/2009. (IV.14.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az előterjesztés szerint rendező elvek figyelembe
vételével, az intézményvezetők javaslatai alapján, a 2008.
évi költségvetési pénzmaradvány az előterjesztés 2-5.
számú melléklete szerinti B) változatban meghatározott
tartalommal hagyja jóvá, egyben a Képviselő-testület, a B)
változatban meghatározott előirányzat megvonásra, a
pótelőirányzat biztosításra tett javaslatot is elfogadja.

Felkéri a Polgármestert, hogy:
1. értesítse az intézményvezetőket a feladathoz kötött

jóváhagyásra váró előirányzatokról, azok maradéktalan
szabályszerű felhasználása érdekében.

2. Az előirányzatok rendezésére a rendelettervezetet
készíttesse elő jóváhagyásra.

Felelős: Polgármester
Határidő: - 1. pontra  azonnal

- 2. pontra 2009. 06. 30.

- Az egyszerűsített mérleg, az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése, egyszerűsített
pénzmaradvány-kimutatása, egyszerűsített eredmény kimutatás, elfogadására.

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

46/2009. (IV.14.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az előterjesztés 2-5. számú mellékletébe foglalt
„Egyszerűsített beszámoló” részét képező egyszerűsített
mérleget, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést,
egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást, egyszerűsített
eredmény kimutatást elfogadja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy

1. a 2008. költségvetési évre vonatkozó könyvvizsgáló
jelentést másolatban és az egyszerűsített beszámolót
további felhasználásra Állami Számvevőszék részére
küldje meg.
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2. a 2008. költségvetési évre vonatkozó könyvvizsgálói
jelentést másolatban és az egyszerűsített beszámolót a
Magyar Hivatalos Közlönykiadónak küldje meg
közzététel céljából a Belügyi Közlönyben.

Felelős: Jegyző
Határidő: azonnal.

- A 2009. évi önkormányzati gazdálkodás feladat, finanszírozási feltétel rendszerének
áttekintése.

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

47/2009. (IV.14.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2009. évi gazdálkodáshoz a rendelkezésre álló
erőforrások optimális felhasználása érdekében felkéri
Nyáregyháza Község Önkormányzat Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottságát, hogy:

1. Tekintse át a 2009. évi önkormányzati-, intézményi
gazdálkodás feladat-ellátási rendszerét.

2. Vizsgálja meg az önkormányzati kötelező és önként
vállalt feladatait, az intézmények kötelezően ellátandó
feladatait, Képviselő-testülete által engedélyezett
„önként” vállalt feladatok és a hozzájuk rendelt
költségvetési források felhasználásának hatékonyságát,
eredményességét.

3. Értékelje és tegyen javaslatot a Képviselő-testület
részére az önkormányzat és intézményei kötelező és
önként vállalt ellátandó feladatai vonatkozásában a
hozzájuk rendelt költségvetési források szükséges és
elégséges mértékére.

Felelős: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke
Határidő: 2009. 06. havi Képviselő-testületi ülés.

Kravecz Lászlóné polgármester kéri a képviselő-testületet a zárszámadási rendelet
elfogadására.

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

4/2009. ( IV .15.) számú

zárszámadási rendelete

az Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásáról.

Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -
többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján - figyelembe véve ezen
jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló - módosított - 217/1998.
(XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2008. évi költségvetési gazdálkodásáról
szóló beszámolóról, zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési
szervére.

2. § Az önkormányzat 2008. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét  440 071,- e. Ft-ban,
b) bevételi főösszegét  445 537,- e.Ft -ban  állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2008. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat
szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél
szerinti részletezését az 1. és 2. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetési bevételeit forrásonkénti,
illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben a 6. és a 7. sz. melléklet
tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti
működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja
jóvá:

Működési kiadások teljesítése összesen: 423.560,- eFt
Ebből:
- személyi jellegű kiadások 195.967,-  eFt
- munkaadókat terhelő járulékok 63.806,-  eFt
- dologi jellegű kiadások 163.787,- eFt

(2) A kiadásból a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó intézmény
működési kiadásait 219.680,- e. Ft -ban állapítja meg a 8. sz. mellékletben foglalt részletezés
szerint.

(3) A részben önállóan gazdálkodó intézményének működési kiadásait 203.880,- eFt-
ban határozza meg a 9. sz. melléklet alapján.
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5. § Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített - továbbá eredeti és módosított
előirányzat szerinti - és felhalmozási kiadásait címemként a 3. sz. melléklet tartalmazza,
10.470.-eFt.

6. § Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített összes bevételeit és kiadásait -
működési, felhalmozási tételek, valamint kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, kiegyenlítő,
függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel - a 10. számú melléklet
tartalmazza.

7. § Az önkormányzat 2008. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint
felülvizsgált pénzmaradványa 3. 604,- e. Ft - ban kerül jóváhagyásra, a normatív állami
hozzájárulás elszámolásából, továbbá személyi jövedelemadó különbség mérsékléséből adódó
 2.393 e. Ft állami támogatás kiutalási kötelezettség mellett.

8.§ A felülvizsgált pénzmaradvány megoszlása  költségvetési szervenként:
(A javaslat)
    (1) I cím/ alcím : Önkormányzatok ig. tev.                            0,- eFt
    (2) II. cím:Napsugár Óvoda Nyáregyháza                              0,- eFt
    (3) III. cím: Nyáry Pál Általános Iskola és AMI:            3.604,- eFt
   Önkormányzat összesen:                                                  3.604,- eFt

9. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően a település
önkormányzat jegyzője gondoskodik.

3.) Összefoglaló jelentés a 2008. évi belső ellenőrzésről.

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

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

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb
kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, hogy aki a beszámolót elfogadja,
szavazzon.

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

48/2009. (IV.14.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Nyáregyháza község 2008. évi belső ellenőri
tevékenységről szóló összefoglaló jelentést az előterjesztés
szerint elfogadja.
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4.) Közfoglalkoztatási terv elfogadása.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy módosult a szociális
törvény, ennek megfelelően az önkormányzatnak közfoglalkoztatási tervet kell elfogadnia
április 15-ig.
Várja a kérdéseket, észrevételeket.

Maszel László képviselő kifogásolja az előterjesztésben szereplő bekezdést, miszerint
„2009. január 1-től továbbra is rendszeres szociális segélyt kapnak és munkavégzésre nem
kötelesek”. Nem ért egyet azzal, hogy valaki olyanért kap jövedelmet, amiért nem tesz
semmit.

Zinger Miklós jegyző válaszolva az észrevételre: a tavalyi évben az aktív korúak ellátása,
rendszeres szociális segélyezés keretében működött. Most csak egy szűk kör lesz jogosult a
rendszeres segélyezésre. Törvényben előírtak szerint az egészségkárosodott személyek, az
55. életévüket betöltött személyek és a 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelő és a gyermek
ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani, nem kötelezhető
közfoglalkoztatásra.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban több
kérdés nem érkezett.
Kéri a képviselő-testületet, hogy aki elfogadja Nyáregyháza Község Önkormányzatának
Közfoglalkoztatási Tervét, szavazzon.

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

49/2009. (IV.14.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2009. évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervét a
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester
Határidő: Kincstárnak való megküldés: azonnal

        Foglalkoztatás megvalósítása: folyamatos.

5.) Étkezési térítési díjak meghatározása.

Kravecz Lászlóné polgármester emlékezteti a képviselő-testületet a korábbi ülésen hozott
határozatra, miszerint akkor 5 %-os bruttó áremelést fogadtak el. Ennek megfelelően a
szolgáltatási szerződés módosítására van szükség. 2009. május 1-től az új étkezési térítési
díjak mértékét szabályozó rendelet alkotásáról is dönteni kell.

Kérdés, észrevétel nem érkezett.
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Kéri a képviselő-testületet, hogy először a határozati javaslat elfogadásáról, majd a
rendeletalkotásról döntsenek.

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

50/2009. (IV.14.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Pensió 17 Kft. 2009. 03. 27-i
levelében foglalt árajánlatot elfogadja és felhatalmazza a
Polgármestert a szolgáltatási szerződés módosítására.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester, Jegyző.

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

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

5/2009. ( IV .15.) számú  r e n d e l e t e

a 3/2008. (II.13.) sz. rendelettel módosított
az étkezési térítési díjak mértékéről szóló

1/2007. (I.17.) sz. önk. rendelet módosításáról.

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. tv. 47. § (2) bek. kapott
felhatalmazás alapján, Nyáregyháza községre vonatkozóan az étkezési térítési díjak mértékét
a következők szerint szabályozza.

A rendelet 1. §-ának (1) bekezdése az alábbiakra módosul:

1. §.

(1) az étkezési térítési díjak mértéke az a), b), c) bekezdések esetében szállító általi
szolgáltatás nyersanyag ára ÁFA-val megemelten, a d), e) bekezdések esetében
szállító által kiszámlázott eladási ár ÁFA-val megemelten, melyek az alábbiak:

Térítési díj Áfa Térítési díj
     nettó 20 % Ft/adag

összesen:

a) – Óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna) 269,51 Ft 53,90 Ft 323,41 Ft
b) – Iskola napközi (tízórai, ebéd, uzsonna) 296,42 Ft 59,28 Ft 355,70 Ft
c) – Szociális étkeztetés (ebéd) 313,65 Ft 62,73 Ft 376,38 Ft
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d) – Alkalmazottak térítési díja (ebéd) 429,71 Ft 85,94 Ft 515,65 Ft
e) – Napközis, óvodai alkalmazottak
       (tízórai, ebéd, uzsonna) 538,20 Ft      107,64 Ft 645,84 Ft.

2. §.

(1) Ez a rendelet 2009. május 01. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben meghatározott módon a Jegyző gondoskodik.

6.) Építéshatósági társulási megállapodás módosítása.

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

Zinger Miklós jegyző szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az építésügyi hatósági jogkör
gyakorlásának feltételei módosultak. Ennek megfelelően az elsőfokú építésügyi hatóságnak 2
fő köztisztviselőt kell foglalkoztatni teljes munkaidőben. Emiatt a részmunkaidőben dolgozó
előadó kinevezésének teljes munkaidős jogviszonyra való módosítása vált szükségessé,
melynek hatását át kell vezetni a társulási megállapodáson.

Várja a kérdéseket, észrevételeket.

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

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

51/2009. (IV.14.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a határozat mellékletét képező Bénye, Gomba,
Nyáregyháza, Vasad települések által létrehozott
építéshatósági társulás társulási megállapodásának
módosítását jóváhagyja, megbízza a Polgármestert, hogy a
megállapodást aláírja.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester.

7.) Étkeztetési szolgáltatás közbeszerzése.

Kravecz Lászlóné polgármester szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy kéréssel fordult az
önkormányzathoz a Pensió 17. Kft, hogy határozatlan idejűvé tegyük a közétkeztetésre
vonatkozó szerződést, mely 2009. június 30-án lejár.  Ezzel nem ért egyet. Újabb pályázatot
kell kiírni, ahol több pályázó megmérettetheti magát és eldöntheti a képviselő-testület, hogy
ki lesz a következő szolgáltató. Erre vonatkozóan közbeszerzési pályázatot kell kiírni.

Kéri a képviselő-testületet mondja el véleményét.
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Megállapítja, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.

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

52/2009. (IV.14.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete közbeszerzési pályázatot ír ki az ételszállításra
vonatkozó szolgáltató kiválasztására.

Határidő: azonnal
Felelős: Zinger Miklós jegyző.

8.) Farkas Dénesné kérelme – zárt ülés.

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

9.) Közoktatási intézmények feladatbővítése.

Kravecz Lászlóné polgármester átadja a szót Lipót Pál Józsefné óvodavezetőnek és Villand
József iskola igazgatónak a napirend előadójának.

Lipót Pál Józsefné képviselő, óvodavezető elmondja, hogy 2009. szeptember 1-től az óvoda
alapító okiratát úgy szeretnék módosítani, hogy a gyógytestnevelés  az óvoda keretein belül is
működjön. Szükség lenne rá, mert mindkét óvodában sok olyan gyermek van, aki
gyógytestnevelésre szorul. Anyagi vonzata ennek kb. 16.000,- Ft lenne, amit a helyettesítési
díjak csökkentésével meg tudna oldani, tehát plusz anyagi költséget nem jelentene.
A következő módosítás az integráció bevezetése lenne, a hátrányos és a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekekre vonatkozóan. Mivel az alapító okiratban ez nem volt benne,
így nem tudtak pályázni az iskolával közösen az esélyegyenlőségre.
A harmadik módosítás a gyógypedagógiai ellátás bevezetése. Ez azt jelentené, hogy olyan
gyermekeket vehetnének fel az óvodába, akik a tanulásban akadályozottak kategóriájába
szakértői vélemény alapján besorolnak.

Kravecz Lászlóné polgármester átadja a szót a képviselő-testületnek.

Ország Mihály András képviselő kérdése, hogy ha ezek bekerülnek az alapító okiratba,
akkor kötelesek leszünk-e olyan gyermekeket is felvenni az óvodába, akik sajátos nevelési
igényűek, vagy halmozottan hátrányos helyzetűek? Kérdése még, hogy más településről is
köteles-e felvenni ilyen problémával jelentkező gyermeket?

Lipót Pál Józsefné képviselő, óvodavezető válaszolva a kérdésre: a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek, az integráció egyik fajtája. Ezeket a gyermekeket eddig is fel kellett
venni, ez törvényi kötelezettség. Mindenkivel szemben előnyben kell őket részesíteni.
Gyógypedagógiai ellátásra csak azokat a gyermekeket lehet felvenni, akiknek meg van a
megfelelő szakembere.
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Akkor köteles felvenni más településről is gyermeket, ha a nyáregyházi engedélyezett
létszámot nem lépi túl.

Maszel László képviselő kérdése, hogy egy hároméves gyermekről ki állapítja meg, hogy
problémái lesznek az írással, olvasással?

Lipót Pál Józsefné képviselő, óvodavezető válaszolva kérdésre: nem hároméves korban,
hanem négy-ötéves korban szakértői vélemény alapján állapítják meg.

Fekete Sándorné képviselő véleménye, hogy nagyon pontosan kell fogalmazni az alapító
okirat módosításánál akkor, hogy ha nincs elég gyermek az óvodában, akkor fel kell venni a
közigazgatási területen kívülieket is, de ha a következő tanévben lesz elég nyáregyházi
létszám, akkor ezek a gyermekek ki lesznek téve?

Zinger Miklós jegyző hozzászólásában elmondja, hogy az integráció lényege, hogy a
tanulásban akadályozott gyermekeket a többiekkel való együtt haladást segítő módszerekkel
próbálják nevelni, következésképpen újonnan belépő csoportnál a létszámuk nem releváns. A
közigazgatási területen kívüli felvételekről az intézményvezető dönt.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban egyéb
kérdés, észrevétel nem volt.
Kérdezi a képviselő-testületet, hogy az óvoda alapító okirata fentiekben elhangzott
kiegészítésével történő módosítását elfogadja-e?

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

53/2009. (IV.14.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Napsugár Óvoda Nyáregyháza intézmény
Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Az Alapító Okirat 5. Az intézmény alaptevékenysége és
egyéb feladatai megnevezésű pont az alábbi
szakfeladatokkal egészül ki:

„Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
(80122-6).
Enyhe értelmi fogyatékosok (tanulásban akadályozott),
valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és
súlyos rendellenességével küzdő gyermekek nevelése
(SNI B).
A megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra vissza nem vezethető, tartós és súlyos
rendellenességével küzdő gyermekek nevelése (SNI B).

Gyógytestnevelés.
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Halmozottan hátrányos helyzetű és hátrányos helyzetű
gyermekek integrált óvodai nevelése”.

Villand József iskolaigazgató tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Polgármester
Asszonytól kapott megkeresés alapján, miszerint április 30-ig tekintsék át az alapító
okiratukat, ennek megfelelően tegyék meg a kiegészítésre vonatkozó javaslatokat.
Nagy része a változásoknak csak a szakfeladat számokat érintő, tehát csak formai változás.

Novemberben már volt egy olyan testületi határozat, miszerint a megismerő funkciók, vagy a
viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességgel  küzdő gyermekek nevelése, oktatása kerüljön be az alapító okiratba. Ennek
a pontos formáját most megfogalmazták.
Fontosnak tartja és támogatja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
integrációját az óvoda is felvállalja.
A szakértő véleménye alapján annyi a tartalmi módosítás, kötelező kiegészítés, hogy az
önkormányzat esélyegyenlőségi tervében foglaltaknak megfelelően kell az integrációt
belevenni az alapító okiratba.
Plusz költséget ez nem igényel, mert a fejlesztő pedagógus most végezte el a
gyógypedagógusi szakot. Igaz, hogy szülni megy, de helyettesítésére olyan személyt fognak
felvenni, aki rendelkezik végzettséggel.
A törvény úgy szól, hogy csak akkor lehet március 31. után módosítani az alapító okiratot,
hogy ha az átszervezés nem jár közoktatási feladat átszervezésével és mivel már van egy
novemberi döntés az iskola részéről, ez nem fog problémát okozni.
Meghívja a képviselő-testület tagjait a Nyáry Pál Napokra, valamint az április 21-i
megemlékezésre,  Nyáry Pál halálának évfordulójára.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés
nem volt.
Kéri a képviselő-testületet, hogy aki elfogadja az iskola feladat-bővítésére vonatkozó
javaslatát, szavazzon.

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

54/2009. (IV.14.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

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

Az Alapító Okirat 5. Az intézmény alaptevékenysége és
egyéb feladatai megnevezésű pont 6. bekezdését
pontosítja, s az abban foglalt szöveg helyébe az alábbi
szöveg lép:

„Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű
általános iskolai nevelése, oktatása (80122-5). A
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megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra vissza nem vezethető, tartós és súlyos
rendellenességével küzdő gyermekek nevelése, oktatása”.

A 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló napirendi pont tárgyalásakor
kimaradt:
Kravecz Lászlóné polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy ha állampolgári
elégedetlenséget hallanak, hogy hová teszi az önkormányzat a pénzt, amit tőlük kap, akkor
mondja el, hogy az óvodai neveléshez, 29.220.000,- Ft-ot, az iskolai oktatáshoz 36.572.000,-
Ft-ot, a napközi otthoni ellátáshoz 21.171.000,- Ft-ot, (több településen már megszüntették a
napközi otthonos ellátást) az alapfokú művészeti oktatáshoz pedig 1.255.000,- Ft-ot tesz
hozzá a központi költségvetéshez az önkormányzat.

Kovács Zoltán pénzügyi előadót megdicsérve elmondja, hogy a könyvvizsgáló a következő
véleménnyel fogadta el a költségvetést: „Az egyszerűsített éves beszámoló a költségvetés
teljesítéséről, az önkormányzat és intézményei 2008. december 31-én fennálló vagyoni,
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós
képet ad.”

Fekete Sándorné képviselő tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság támogatja a ruhapénz kifizetését a könyvtáros részére.

Kravecz Lászlóné polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy Borkútiné Szemők Éva
könyvtáros részére a ruhapénz kifizetéséhez járuljanak hozzá.

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

55/2009. (IV.14.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Borkútiné Szemők Éva könyvtáros részére
20.000,- Ft ruhapénzt biztosít a 2009. évi költségvetés
terhére.

Határidő: 2009. június 30.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

10.) Hulladék elhelyezéssel kapcsolatos kérdések.

Kravecz Lászlóné polgármester szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a gesztor
önkormányzattól kaptunk március 27-én egy megkeresést, mely szerint március 30-ával már a
ceglédi lerakóba kell szállítani a háztartási hulladékot. A próbaüzemet az ÖKOVÍZ Kft.
működteti és a 3 Ft + Áfa/kg helyett 5 Ft + Áfa/kg díjat kell fizetni. 2008-ban a képviselő-
testület úgy döntött, hogy amíg át nem térünk a végérvényes ceglédi hulladéklerakóhoz, addig
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az eddigi szemétdíjat hagyjuk meg. Ezt követően, július 1-től a HEV-HOR Bt. végzi a
szemétszállítást, akkor majd egy új rendeletet kell alkotni, méghozzá megemelt díjakkal.
Erre a három hónapra az önkormányzat új szemétszállítási díjat nem kíván kiszabni, tehát a
megnövekedett költséget a 2009. évi költségvetésből kell kigazdálkodni.

Kéri a képviselő-testület véleményét.

Fekete Sándorné képviselő kérdése: ez mennyit jelent a három hónapra összesen?

Kravecz Lászlóné polgármester válaszolva a kérdésre elmondja, hogy ez összesen 400.000-
500.000,- Ft plusz költséget jelent az önkormányzatnak.

Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés nem érkezett. Kéri, hogy
szavazzanak.

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

56/2009. (IV.14.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2009. április 1-től június 30-ig terjedő
időszakban a szilárd háztartási hulladék megemelkedett
ártalmatlanítási díját nem terheli a lakosságra, a 2009. évi
költségvetésből kigazdálkodja.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

Villand József iskolaigazgató: a törvényi változásoknak megfelelően a közalkalmazotti
értékelési rendszert át kell dolgozni. A pénzügy finanszírozására kiírt pályázat beadási
határideje május 15. Ezen időpont előtt a képviselő-testület elé szeretnék benyújtani
elfogadásra.

      Egyebek.

Kravecz Lászlóné polgármester mindenekelőtt tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a II.
ütemre megnyertük a csatorna-beruházási pályázatot. 55 MFt-ot kapunk az előkészítésre,
rövidesen összeül a Koordinációs Bizottság, ezt követően a testület elé kerülnek az aktuális
döntések. Feladattervet kell végrehajtani az első fordulóban, ez év végén, vagy a következő
év elején kerül elbírálásra a második forduló, valószínű, hogy 2010-ben elkezdődik a
beruházás.

- Az Információs Közösségi Szolgáltató Központ címét is elnyertük a pályázaton. Most
kezdődik a második forduló, a beruházásra a teljes tervanyagot és a költségvetést el
kell készíteni.
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a) Iskola költségvetéséről tájékoztató, 2009. évre vonatkozóan.

Az iskola igazgatójától tájékoztatást kapott, miszerint egyik dolgozójuk, aki visszajött gyes-
ről, szabadság-megváltás címén 121.440,- Ft-ot kell kifizetnie. Úgy néz ki, hogy az iskola ki
tudja gazdálkodni költségvetéséből ezen összeget.

c) Príma Primissima díjra javaslat.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban körlevelet kapott, javaslatot lehet tenni Príma Primissima díjazásra magyar
irodalom, színház- és filmművészet, képzőművészet, oktatás, építészet, magyar sport, magyar
népművészet, magyar zeneművészet területéről.

Várja a javaslatokat.

A Képviselő-testület részéről a Príma Primissima díjra történő felterjesztésre javaslat nem
érkezett.

d) Sebők Zoltán telekvásárlási kérelme – zárt ülés –

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

58/2009. (IV.14.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete korábbi határozatában foglaltaknak megfelelően
úgy döntött, hogy önkormányzati ingatlant részletfizetésre
nem kíván értékesíteni.

Határidő: azonnal
   Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

e) Közvilágítási lámpa kérése a Kossuthtelepre.

Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti a képviselő-testülettel, hogy kérelem érkezett
Nagy Zoltán Kossuthtelep 12. szám alatti lakos részéről, mely szerint két darab közvilágítási
lámpára lenne szükség ezen a szakaszon. Ezen kéréssel együtt meg kellene oldani a Dózsa
György út 38. sz. előtti közvilágítás kialakítását is, mivel itt egy eléggé veszélyes kanyar van,
ami nincs megvilágítva.
Kéri a képviselő-testület hozzájárulását az ELMIB-től árajánlat kérésre.

Kérdés, észrevétel nem volt.

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



18

59/2009. (IV.14.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ELMIB
Zrt-től árajánlatot kérjen 3 db közvilágítási lámpa
felszerelésére a Kossuthtelepen, ill. a Dózsa György úton.

Határidő: 2009. május 31.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

f) Szemétgyűjtési napról tájékoztatás.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Föld Napja
alkalmából ismét lesz szemétgyűjtési akció április 22-én. Az iskola és az óvoda teljes
létszámmal csatlakozott a programhoz.
Két évvel ezelőtt a Föld Napja alkalmával sikeres program volt az „ültess fát a
gyermekedért”. Kéri a képviselő-testület véleményét, hogy az idén ebből az alkalomból ismét
küldjünk-e értesítést az újszülött gyermekek szüleinek.

Maszel László képviselő javaslata, hogy mindenképpen folytatni kell az „ültess fát a
gyermekedért” programot, sőt pótolni kell a 2008-ban született gyermekek szüleinek
megkeresését is.

g) Szemők József kérelme.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Kölcsey út 102.
szám alatti ház leégett. A tűzoltók véleménye alapján lakhatatlanná vált az épület, mely
Szemők József tulajdona. Nevezett kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy támogatást
kaphasson. Helyszínen megtekintette a házat. A kéménynél gyulladt ki a tetőszerkezet egy
része, ahol leégett a szarufa és hullámpala, a födém beszakadt.

A Jegyző úrral egyetértve azt tartanák célszerűnek, hogy ha természetben kapna segítséget,
vagyis a tető javításához szükséges anyagokat megvásárolnák a tüzép telepen.

Kocsis Sándor alpolgármester azt javasolja, hogy vegyék meg részére a szarufát és a
hullámpalát, a helyreállítást pedig ő végezze, vagy végeztesse el.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, javaslat nem érkezett, kéri
a képviselő-testületet, hogy az elhangzott javaslatról szavazzanak.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül a következő határozatokat hozta:
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60/2009. (IV.14.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Szemők József leégett ingatlanának
helyreállításához maximum 100.000,- Ft. összegig a
szükséges anyag megvásárlásával hozzájárul.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

Egyéb tájékoztatások:

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a harmadik
szelektív hulladékgyűjtő sziget elkészült.

- Az Evangélikus Lelkész Asszony megköszönte a képviselő-testületnek a támogatást.
- Javasolja, hogy az idén is nevezzünk a „Virágos Magyarországért” mozgalomba,

mivel az plusz költséggel nem jár, nevezési díj nincs.

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság
elnökével tárgyaltak Dr. Marjai Viktor praxisával kapcsolatban. Előrelépés történt, sikerült
megegyezni a háziorvossal, hogy 1,5 MFt-ért átadja a praxisjogot az új doktornőnek, ill. 8
havi felmentési időt kifizet részére az önkormányzat.
Az új doktornőnek vannak elvárásai. A részére felajánlott önkormányzati lakással
kapcsolatban,  (Petőfi  S.  u.  12-ben)  rögtön  azt  kérte,  hogy  a  nyílászárókat  cserélje  ki  az
önkormányzat, valamint a főfalat ki akarja bontatni, tehát elég komoly átalakításokat kérne,
mely magas költséggel járna. A következő beszélgetés alkalmával közölte, hogy mégsem
szeretné ezt a lakást, mivel nem szeretne közös udvarban lakni senkivel. Inkább azt szeretné,
hogy a Nyáry Pál út 30. sz. alatti lakást újítsa fel részére az önkormányzat.
Tájékoztatta a doktornőt, hogy ezt az ingatlant statikussal és műszaki szakemberrel meg kell
vizsgáltatni. Egyébként ennek az épületnek a rendbetételére sokkal nagyobb összeget kellene
fordítani, mint a Petőfi utcai ingatlanra.

Fekete Sándorné képviselő javasolja, hogy az új doktornő kapjon egy önkormányzati telket,
melyre építkezhet.

Maszel László képviselő javaslata, hogy a Petőfi S. u. 12-ben a már üres lakást ne adják ki
senkinek, az udvart nádkerítéssel el lehet választani és így teljesen különálló udvara is
lehetne a doktornőnek. Szintén azt javasolja, hogy ajánljon fel a képviselő-testület részére
egy önkormányzati telket és ott építkezzen.

Ország Mihály András képviselő, egyetért Maszel László képviselő javaslatával. Nincs arra
biztosíték, a doktornő egy fél év múlva esetleg nem adja el a praxisát. Az önkormányzat
pedig több millió forintért felújított részére egy lakást. Véleménye, hogy előbb bizonyítson a
doktornő a községben.

Kravecz Lászlóné polgármester összegezve a javaslatokat, a doktornő részére azt az
ajánlatot tudja tenni, hogy a Petőfi Sándor utca 12. szám alatt lévő ingatlan egy lakását fel
tudják részére újítani.
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Tájékoztatja még a képviselő-testületet, hogy jelentkezett egy fiatal fogorvos Szegedről, aki a
községben praxist szeretne létrehozni. Egy hét múlva fog jelentkezni.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirenden szereplő kérdéseket
megtárgyalta a testület. Egyéb hozzászólás, javaslat, kérdés nem érkezett, ezért megköszönve
a jelenlétet, 18.15 órakor az ülést bezárja. További napirendi pontok tárgyalását a képviselő-
testület zárt ülésen folytatja.

- kmf -

      Kravecz Lászlóné                                                                                    Zinger Miklós
polgármester                                                                                             jegyző


