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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 9-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
Kovács Jolán
Lipót Pál Józsefné
Maszel László
Ország Mihály András
Rabné Nánási Eszter
Sztahó István
Vajasné Kovács Éva képviselők.

tanácskozási joggal:  Zinger Miklós jegyző
Meghívott: Kelemen József rendőrkapitány

Kiss Gábor őrsparancsnok
Mészáros Pál körzeti megbízott.

Kravecz Lászlóné polgármester köszönti a  Képviselő-testület tagjait, valamint a lakosság
részéről megjelent érdeklődőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 12 fős
testület 12 tagja megjelent. Javaslatára az ülés napirendjét a Képviselő-testület az alábbiak
szerint fogadta el:

1.) Beszámoló a helyi rendőrőrs tevékenységéről.
Előadó: rendőrparancsnok.

2.) Beszámoló a helyi Polgárőrség tevékenységéről.
Előadó: polgárőrség vezetője.

3.) Beszámoló a Sport Egyesület helyzetéről és működéséről.
Előadó: egyesület elnöke.

4.) Beszámoló a Karate Szakosztály működéséről.
Előadó: a szakosztály vezetője.

5.) Javaslat az önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítására.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester.

6.) Előterjesztés a Dánszentmiklós-Nyáregyháza csatorna-beruházás II. üteméről.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester.

7.) Előterjesztés Pilis Város Önkormányzatával közös orvosi ügyelet működtetéséről.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester.
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8.) Egyebek.
a) Háziorvosi szolgálati lakás felújításával kapcsolatban benyújtott igény.

- zárt ülés –
b) Pedagógus Nap.
c) TÁMOP 3.1.4. pályázat.
d) Egyéb tájékoztatások.

2.) Beszámoló a helyi rendőrőrs tevékenységéről.

Kravecz Lászlóné polgármester üdvözli a Monori Rendőrkapitányság részéről megjelent
Kelemen József rendőrkapitányt, Kiss Gábort a Pilisi Rendőrőrs parancsnokát és Mészáros
Pál körzeti megbízottat.
Kérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés.

Kiss Gábor rendőr őrnagy szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy új körzeti megbízott került
kinevezésre, Mészáros Pál. Nyáregyháza viszonylatában kiemelkedő bűncselekmény nem
történt.  Két  bolti  betörés  volt  a  Diófasor  úton.  Látókörükbe  került  ezzel  kapcsolatban  egy  4
fős társaság, sikerült DNS nyomot rögzíteni. A buszmegálló rongálásával kapcsolatban nem
sok reményt fűz az elkövetők elfogására. Várja a kérdéseket.

Maszel László képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a rendőrség gazdasági helyzete
kritikán aluli. A semmiből kell előteremteniük a közbiztonságot.
A rendőrség beszámolójában szerepel, hogy az önkormányzat nem támogatja a rendőrsöt.
Minden évben benzinutalványt kapott a körzeti megbízott.

Ország Mihály András képviselő elmondja, hogy a rendőrs támogatási kérelmét nem azért
utasította el a képviselő-testület, mert a körzeti megbízott kapott utalványt, hanem azért, mert
ugyanazon gazdasági kényszerhatás alatt van az önkormányzat, mint ami alatt a rendőrség is.

Báder László Felső-nyáregyházi lakos elmondja, hogy a kinti településeken lényegesen
rosszabb a bűnügyi statisztika, mint Alsó-nyáregyházán. A közelmúltban emberölés is történt,
a betörések rendszeresek. Kéri, hogy a járőri tevékenység jobban terjedjen ki ezekre a
területekre is, így talán a betöréseket vissza lehetne szorítani.

Maszel László képviselő kérdése, hogy a községünkben a kábítószer terjesztésről tudnak-e
valami  konkrétumot,  valamint  a  monori  körzeten  belüli  szervezett  bűnözésről  kér
tájékoztatást. Tudomása szerint Monorierdőn van ilyen csoport.

Kiss Gábor rendőr őrnagy válasza: a rendőrség szóbeszéd alapján nem tud mit kezdeni a
kábítószer terjesztéssel kapcsolatban. Sok mindenről tudnak, de ahhoz, hogy büntetőeljárást
indítsanak, a jogszabályokban előírtaknak kell megfelelni. Biztosan jelen van a községben is,
mindent megtesznek a felderítés érdekében.

Kelemen József rendőrkapitány válasza: a szervezett bűnözéssel kapcsolatban elmondja,
hogy a „suttogó” propagandával nem tudnak mit kezdeni. Folytatnak nyílt és operatív
eljárásokat. Több személy került előzetes letartóztatásba, ezek a személyek nem fogyasztók,
hanem terjesztők. Ennek az ügynek a nyomozását a Nemzeti Nyomozóiroda vette át.
A büntetőeljárásokba ahhoz, hogy eredményt érjenek el és az ügyész vádat emeljen,
konkrétumok kellenek. Ezeket igyekeznek begyűjteni.
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A Pest megyei Rendőr-főkapitányság az országos átlaghoz képest, kb. 27 %-kal kevesebb
rendőrrel dolgozik, mégis nagyobb a felderítési százalék.

Fekete Sándorné képviselő megköszöni a rendőrség beszámolóját. Kérdése:  mit lehet tenni
az ügyben, hogy a kiskorúakat az italmérő helyeken ne szolgálják ki szeszesitallal?
Véleménye szerint a községben előforduló rongálásokat (buszmegálló, játszótér) alkoholos
befolyásoltság alatt lévő kiskorúak követik el.

Mészáros Pál körzeti megbízott válaszolva a kérdésre elmondja, hogy a Jegyző úrral közösen
volt ezzel kapcsolatban ellenőrzési akciójuk, ill. jelenleg is folyamatban van.

Zinger Miklós jegyző: a kiskorúak alkohollal való kiszolgálásával kapcsolatban elmondja,
hogy azért csinálják az ellenőrzést közösen a körzeti megbízottal, mert ellenőrzési joga neki
van, de igazoltatni nem tud.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egy tartalmas részletes beszámolót kapott
a képviselő-testület a rendőrség munkájáról. Pozitív változás tapasztalható amióta Mészáros
Pál az új körzeti megbízott. Pozitívnak értékeli, hogy a községben többször látunk traffipaxot.
Külön megköszöni a Nyáry Pál szobor kapcsán végzett gyors és eredményes munkájukat.
További jó munkát kíván a rendőrségnek.

Megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem volt, kéri a képviselő-testületet, hogy aki
elfogadja a Pilisi Rendőrőrs 2008. évi beszámolóját szavazzon.

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

84/2009. (VI. 09.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Pilisi Rendőrőrs 2008. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját elfogadja.

3.) Beszámoló a helyi Polgárőrség tevékenységéről.

Kravecz Lászlóné polgármester: sajnos a Polgárőrség vezetője nem jött el a testületi ülésre.
Részletes beszámolót adott le 2008. évi munkájukról. Kérdése, hogy van-e a beszámolóval
kapcsolatban kérdés, észrevétel.

Maszel László képviselő elmondja, hogy a községben nagy szükség van a polgárőrök
munkájára. A polgárőrség becsületesen végzi munkáját és amennyire lehetőség van az
önkormányzat támogatja őket.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy a Polgárőrség egyik legtámogatottabb
egyesület és a támogatást jó helyre teszi az önkormányzat. Nagyon jó a közösségformáló
erejük, ők mindannyian tagdíjat fizetnek.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy köszönjék meg a Polgárőrség munkáját és a
beszámolót fogadják el.
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A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:

85/2009. (VI. 09.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megköszöni a Nyáregyházi Polgárőrség munkáját
és a 2008. évi tevékenységükről szóló beszámolót
elfogadja.

4.) Beszámoló a Sport Egyesület helyzetéről és működéséről.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontot
az Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta, kéri a bizottság elnökét ismertesse
álláspontjukat.

Lipót Pál Jószefné képviselő, a bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a
bizottsági ülésen kérdés nem érkezett, a Sportkör beszámolóját elfogadták. Az Oktatási és
Sportbizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a leköszönő sportkör vezetőjét,  Farkas
Lászlót az eddigi munkája elismeréseként dicséretben részesítsék.

Kravecz Lászlóné polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy mondják el a beszámolóval
kapcsolatban észrevételeiket.

Maszel László képviselő kérdése a bizottság elnökéhez a jövőre vonatkozó elképzelésekről
kér tájékoztatást.

Lipót Pál Józsefné képviselő, a bizottság elnöke válaszolva a kérdésre elmondja, hogy a
bizottsági ülésen Csernai István a sportkör elnökhelyettese részt vett. Jövőbeni elképzelései,
hogy összehívja a sportkör tagjait és az ő döntésüktől függően fog a sportegyesület működni.

Maszel László képviselő kéri a bizottság elnökét, hogy a sportkör ülésére hívják meg a
képviselő-testület tagjait.

Ország Mihály András képviselő tájékoztatja a képviselő-testületet, a bizottsági ülésen
elhangzott az is, hogy az önkormányzat mindenképpen szeretné megtartani legalább a helyi
diák sportkört. Ezen fiatalokból ki kellene alakítani egy olyan csapatot, akik végül is majd
felnőtt csapatként is tudnának működni.
Mindenféleképpen kell egy olyan labdarúgó csapatnak működnie, aki Nyáregyházát
képviseli.

Bernula István képviselő azt gondolja, hogy rövid távon ebből pozitív döntés nem lesz. A
sportpálya és rajta lévő létesítmények az önkormányzat tulajdona, felhívja a figyelmet, hogy
ezt kézbe kell venni, amíg a sportkör meg nem alakul.

Maszel László képviselő véleménye, hogy játékos lenne, csak vezetőség nincs. Olyan
embereket kellene megnyerni, akik hitelesek és elfogadják a futballisták. Valami oka lehet
annak, hogy egy fiatal játékos kijelenti, hogy nem akar valakivel együtt dolgozni.
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Kocsis Sándor alpolgármester úgy gondolja, hogy egy játékosnak nem a sportegyesület
vezetőjével  kell  futballozni,  hanem  az  edzővel.  Nem  öt  ember  választ  maga  közül  egy
vezetőségi tagot, hanem a játékosok. Hiába tesznek javaslatot egy komolyabb gondolkodású
vezetőre, ha nem lesz akiket irányítson. Véleménye, hogy a fiatalok azok, akik nem akarnak
tenni a nyáregyházi futballcsapat fennmaradásáért.
Ország Mihály András képviselő kéri a jelenlévő Báder Lászlót, aki a Diáksportkör elnökét,
hogy ezzel kapcsolatban mondja el véleményét.

Báder László nagyon örülne annak, ha lennének korosztályos csapatok Nyáregyházán és az
iskolából kikerülő gyerekek olyan serdülő csapatba mehetnének, melynek van megtartó ereje,
ahol jól érzik magukat.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb
kérdés, észrevétel nem volt. Kéri a képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a Sportkör 2008.
évi tevékenységéről szóló beszámolót szavazzon.

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

86/2009. (VI. 09.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Sport Egyesület helyzetéről és működéséről
szóló beszámolóját elfogadja.

Kravecz Lászlóné polgármester felkéri a képviselő-testületet, hogy az Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság javaslatára Farkas László képviselő-testületi dicséretéről döntsenek.

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

87/2009. (VI. 09.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Farkas Lászlót - megköszönve több éven keresztül
végzett sporttevékenységét - képviselő-testületi dicséretben
részesíti.

5.) Beszámoló a Karate Szakosztály működéséről.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottsági ülésen a szakosztály vezetője kiegészítve az írásos anyagot,
szóbeli kiegészítést is tett. 2010-re terveznek egy Európa Kupát rendezni, melyen 4000
résztvevőre számítanak. Ahhoz, hogy e kérdésben a testület döntsön, ahhoz rendkívül
körültekintő munka és a program ismerete kellene, mert ekkora létszámú résztvevőt nem
egyszerű elhelyezni. Ebben viszont most nem kell dönteni.
Átadja a szót a képviselő-testületnek, várva a kérdéseket, észrevételeket.
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Sztahó István képviselő javasolja, hogy egy éves keretösszeggel támogassák a Karate
Szakosztályt.

Kravecz Lászlóné polgármester úgy gondolja, hogy mivel a szakosztály tagjai fizetnek, a
ruhájukat maguk veszik meg, annyira nem kell a támogatás, mint a labdarúgáshoz. Amikor
szükség van támogatásra a szakosztály vezetője ezt jelzi, visszautasítva még nem lett, minden
alkalommal a kért támogatást megkapták.

Farkas László képviselő kérdése, hogy a szakosztály fizet-e bérleti díjat?

Bernula István képviselő: nem ért egyet Sztahó István képviselő javaslatával. Karate
Szakosztállyal kapcsolatban az a véleménye, hogy amikor kéri a támogatást, akkor kapják
meg, nem gondolja, hogy keretösszeget állapítsanak meg.
Jelen pillanatban Nyáregyházán a futball „kifulladt”. Véleménye szerint egy-két évet adni
kell ahhoz, hogy felálljon egy olyan tenni akaró társaság, aki majd kéri az önkormányzattól,
hogy adja meg a lehetőséget ahhoz, hogy ők focizzanak.

Ország Mihály András képviselő: a futball olyan sport, amit külön kell kezelni. A
futballnak van egy hagyománya, egy közösségformáló ereje. Ennek az alapjait meg kell
teremteni. Úgy fog a sportkör jól működni, ha lesz egy olyan vezetősége, aki konkrét
tervekkel és elszámolásokkal tud az önkormányzat elé lépni.

Kravecz Lászlóné polgármester egyetért Bernula István képviselő javaslatával, miszerint
várják ki azt a két évet, amikor a diáksport kineveli azokat a gyerekeket, akik a serdülő
csapatba fognak játszani és ők jöjjenek az önkormányzathoz, hogy támogassuk őket. Addig
az önkormányzat a területet rendbe tartja és kezdődjön el egy új időszak a nyáregyházi
futball életében. Ha nem alakul meg az új sportegyesület, akkor a részükre költségvetésben
betervezett támogatást át kell csoportosítani a következő évre.

Fekete Sándorné képviselő: Stift Károly szakosztályvezető minden tiszteletet megérdemel,
mivel a karate sportág magas rangú képviselője. Az Európa Kupa megrendezésével
kapcsolatban elmondja, hogy örülne ha sikerülne ilyen magas színvonalú rendezvényt
községünkben lebonyolítani. Bernula István javaslatával ért egyet, hogy kérelem beadása
kapcsán támogassák a szakosztályt.

Bernula István képviselő az Európa Kupa megrendezésével kapcsolatban elmondja, hogy az
ügy sikeres lebonyolítása érdekében rendkívüli üléseket biztosan kell tartani és oda kell állni
segíteni.

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

Kéri a képviselő-testületet, hogy Sztahó István képviselő javaslatáról szavazzanak, hogy a
Karate Szakosztályt keretösszeggel támogassa az önkormányzat.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, 1 igen szavazattal, 8 ellenében, 3 tartózkodás mellett
Sztahó István javaslata nem kapott támogatást.

Kéri a képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a Karate Szakosztály beszámolóját, szavazzon.
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A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:

88/2009. (VI. 09.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Kempo Karate Szakosztály tevékenységéről
szóló beszámolóját elfogadja.

6.) Javaslat az önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítására.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést megvitatta. Kéri a bizottság elnökét ismertesse
álláspontjukat.

Fekete Sándorné képviselő, a bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a költségvetési módosításról szóló javaslatot
elfogadásra javasolja.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés,
észrevétel nem volt. Kéri a képviselő-testületet, hogy aki elfogadja az átcsoportosítási
javaslatot, szavazzon.

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

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

6/2009. (VI.10.) sz.  r e n d e l e t e

az önkormányzat 2009. évi költségvetésről szóló
 2/2009. (II.25.) 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
2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.25.) 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 – 2009. évi
költségvetésének

a) bevételi főösszegét 452 595 eFt-ban,
b) kiadási főösszegét 452 595 eFt-ban állapítja meg.
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(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: 407 923 eFt
Ebből:

- személyi jellegű kiadások 202 889 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok   65 002 eFt
- dologi jellegű kiadások 102 589 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.

(3) Az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2009. évi költségvetésének bevételi
és kiadási előirányzatainak módosítását cím, alcím szinten ezen rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza.

2. §

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

7.) Előterjesztés a Dánszentmiklós-Nyáregyháza csatorna-beruházás II. üteméről.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy a csatorna-beruházás II. ütemére az első
fordulót megnyertük. Az első forduló bekerülése 59 MFt, melyből az önerő 8.850.000,- Ft.
Az önerőt mindkét település társulati hitelből kívánja megoldani a társulat, melyhez az
önkormányzat kezesség vállalása szükséges.
Várja a kérdéseket, észrevételeket.

Fekete Sándorné képviselő: mivel igen sokat kellett várni a II. ütemre, a kezességvállalás
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

Maszel László képviselő: szintén javasolja a kezességvállalás elfogadását, mivel már
mindenki szeretné, ha a II. ütem is megvalósulna. Úgy gondolja, hogy Dánszentmiklós
bizonyos dolgokat kisajátít. Pl. a koordinációs bizottsági üléseken már kész tények elé állítja
Nyáregyháza bizottsági tagjait.

Kravecz Lászlóné polgármester válaszolva a felvetésre elmondja, hogy a jövőben minden
esetben írásos anyagot kérünk, amiről lehet véleményt formálni és csak ezt követően kerülhet
sor a koordinációs bizottság ülésére.

Az előterjesztést kiegészíti azzal, hogy a Társulat megszűnésével a tartozást a képviselő-
testület átvállalja.



9

Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért azzal, hogy önerőből 4.867 eFt társulati
hitelhez Nyáregyháza Község Önkormányzata kezességet válla, szavazzon.

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

88/2009. (VI. 09.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza és Dánszentmiklós Község Önkormányzata
Képviselő-testületei a szennyvízelvezetés és tisztítás
beruházás II. ütemének I. fordulójához 8.850 eFt önerőt
biztosít társulati hitelből. Az önerőből  4.867 eFt-ért
Nyáregyháza Község Önkormányzata, 3.983 eFt-ért
Dánszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-
testülete vállal kezességet.

A társulat megszűnésével a hitelt az önkormányzat
átvállalja.

Megbízza Polgármesterét a szükséges szerződések
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester.

Maszel László képviselő a csatorna-beruházással kapcsolatban elmondja, hogy volt kint a
tisztítóműnél és elkeserítőnek látja a helyzetet. Mérhetetlen mennyiségű az iszap, hiányos a
nyárfa telepítése, kb. a terület 70 %-áról hiányzik a telepítés.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy be fogják telepíteni a hiányzó nyárfákat,
amennyiben lesz rá pénz.

8.) Előterjesztés Pilis Város Önkormányzatával közös orvosi ügyelet
működtetéséről.

Kravecz Lászlóné polgármester: Pilis gesztorságával egy közös szerződésünk van
Monorierdő, Nyáregyháza, Bénye és Káva viszonylatában az orvosi ügyelet működtetésére.
A lakosság részéről panasz az ügyelettel kapcsolatban az elmúlt évben nem érkezett. Július
31-ig a szolgáltató tartja a jelenlegi árakat, ami 41,90 Ft/fő/hó, viszont augusztus 01-től ezt
az összeget 44,83 Ft/fő/hó emeli fel. Úgy gondolja, ez egy korrekt összegű emelés.

Várja a kérdéseket, észrevételeket.

Fekete Sándorné képviselő fontosnak tartja az orvosi ügyeletet, az a jó hír ha nem hallunk
róla, panaszt az ügyelettel kapcsolatban ő sem hallott. Az orvosi ügyelet nem kötelező feladat
az önkormányzatnak, mégis a lakosság érdekében felvállalja, hogy elérhető távolságban
legyen orvos.  Javasolja az emelt összeg elfogadását.
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Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb
kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért azzal,
hogy 2009. augusztus 1-től 2010. július 31-ig a nyáregyházi ügyeletnek az önkormányzati
kiegészítő hozzájárulása 44,83 Ft/fő/hó legyen, szavazzon.

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

90/2009. (VI. 09.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az orvosi ügyelet működtetésre vonatkozó
módosítást jóváhagyja és a hozzájárulást 44,83 Ft/fő/hó
összegben elfogadja.

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés-módosítás
aláírására.

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

9.) Egyebek
a) Háziorvosi szolgálati lakás felújításával kapcsolatban benyújtott igény.

- 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 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:

92/2009. (VI. 09.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

1. Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a dr. Torjai Rozália háziorvos kérelmére, a részére
biztosítandó szolgálati lakás felújítása során az alábbi
munkák elvégeztetéséről gondoskodik:

- fürdőszoba felújítása,
- falak tisztasági festése, belső ajtók mázolása,
- cserépkályhák belső tisztítása, kémények tisztítása,
- víz-, gázcsapok karbantartása,
- udvari térelválasztó kialakítása.

2. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a szolgálati
lakás legyen dr. Torjai Rozália gazdasági vállalkozásának
székhelye, a rendelő pedig telephelye.
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3. A Képviselő-testület megbízza az önkormányzat jogászát
a kérelmezett közművesített telek biztosításának
feltételeinek kidolgozásával.

4. A Képviselő-testület a rendelő rezsi költségeinek dr.
Torjai Rozália általi megfizetésétől nem tud eltekinteni.

Határidő: -  l. pont: 2009. augusztus 15.
- 2. pont: folyamatos
- 3. pont: 2009. október 31.

Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

b) Pedagógusnap.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy előző napon
Pedagógus Napot tartottak, mely a költségvetésből 105 eFt-ot vett igénybe. Kéri a képviselő-
testületet, hogy ezt az összeget fogadja el.

Kérdés, észrevétel nem volt.

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

90/a/2009. (VI. 09.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának képviselő-
testülete a 2009. évi Pedagógus Nap lebonyolításához
szükséges 105.000,- Ft-ot a 2009. évi költségvetés terhére
biztosítja.

c) TÁMOP 3.1.4 pályázat.

Kravecz Lászlóné polgármester emlékezteti a képviselő-testületet, hogy a TÁMOP 3.1.4
pályázaton az iskola és óvoda 22 MFt-ot nyert a szakmai munka minőségének javítására, ill.
a dolgozók képzésére. A szakmai felelősök már ki lettek jelölve. Szükséges a pályázat és
pénzügyi menedzselésre is megbízni személyeket. A projekt menedzselésére Zinger Miklós
jegyzőt,  ill. a pénzügyi menedzselésre Kovács Zoltán pénzügyi vezetőt javasolja. Ehhez
testületi döntés kell, mivel díjazásban fognak részesülni. Nagyon sok időt igénybe vevő
munkát jelent és nem kevés felelősséggel jár.

Várja a kérdéseket észrevételeket.

Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett.

Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért Zinger Miklós jegyző és Kovács Zoltán
pénzügyi vezető jelölésével szavazzon.
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A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:

91/2009. (VI. 09.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megbízza

Zinger Miklós jegyzőt a TÁMOP 3.1.4 pályázati projekt
menedzselésével  és

Kovács Zoltán pénzügyi vezetőt a TÁMOP 3.1.4 pályázati
projekt pénzügyi menedzselésével.

Határidő: folyamatos
Felelős: Zinger Miklós jegyző
             Kovács Zoltán pénzügyi vezető.

d) Egyéb tájékoztatások.

Kravecz Lászlóné polgármester egyebekben tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy tárgyalt
a Madách Színház tagjaival tárgyalt és szeptembertől a Pódium színházuknak egy oktató
csoportja érkezik és 20 fős színjátszó társulatot indítana. Önköltséges lenne.

Átadja a szót a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökének, akit korábban
megbízott a képviselő-testület, hogy tegyen javaslatot takarékossági intézkedésekre.

Fekete Sándorné képviselő, a bizottság elnöke tájékoztatásul elmondja, hogy összehívták a
bizottsági elnököket is és a bevételek emelésével kapcsolatban úgy döntöttek, hogy
megvizsgálják hátralék vonatkozásában az orvosi rendelő bérleti díját, a lakbéreket, a
szemétszállítási díj hátralékait, valamint az intézmények költségvetéseit. Tehát elsősorban a
hátralékok behajtásán kell javítani.
Valamilyen módon rá kellene kényszeríteni a lakosságot a hátralékok befizetésére. Annyi
információt kaptak, hogy vannak olyan családok, akik semmit nem fizetnek. Elindult a
hivatal részéről a hátralékosok felszólítása. Csak egy példát említ: szemétszállítási díj
hátralék 11 MFt. Bíznak abban, hogy ha vállalkozó fogja a díjat beszedni, talán megváltozik
a helyzet. Várja a képviselő társai ötleteit a bevételek emelésére vonatkozóan.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy a behajtásoknál jelentős változás indult el,
érkeznek be a letiltott pénzek. Reméli, hogy ez egyre több összeget jelent majd az
önkormányzat költségvetésébe. Júliusban ez lesz az első napirend: beszámoló az adóhatóság
munkájáról, akkor részleteiben fog a testület tájékoztatást kapni arra vonatkozóan, hogy
mennyi a kintlévőség és mennyit sikerült már behajtani.
Kérdések, hozzászólások:

Maszel László képviselő: számszerű adatokat szeretne látni.

Vajasné Kovács Éva képviselő kérdése: mikor lesz lomtalanítás?

Maszel László képviselő kérdése: mikor tárgyalnak a Szirt-Investtel?
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A Cothec a hőszolgáltatási szerződést még nem küldte meg.
Kéri, hogy a költségvetés kerüljön fel a honlapra, hogy lássa a lakosság, miből gazdálkodik
az önkormányzat.
Választási jegyzőkönyveket is kéri feltenni a honlapra.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirenden szereplő kérdéseket
megtárgyalta a képviselő-testület. Egyéb hozzászólás, javaslat, kérdés nem érkezett, a
nyilvános ülést 19.00 órakor bezárja. A további napirendi pont tárgyalását zárt ülésen
folytatja.

- kmf -

       Kravecz Lászlóné                                                                                    Zinger Miklós
polgármester                                                                                             jegyző


