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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 20-
án  17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő kihelyezett nyilvános
üléséről, a Napsugár Óvoda Tagintézményében, Nyáregyháza, Jókai út 1. szám
alatt.

Jelen vannak:
szavazati joggal:   Kravecz Lászlóné polgármester

Bernula István
Farkas László
Fekete Sándorné
Kovács Jolán
Lipót Pál Józsefné
Ország Mihály András
Rabné Nánási Eszter
Sztahó István
Vajasné Kovács Éva képviselők.

tanácskozási joggal:  Zinger Miklós jegyző

Kravecz Lászlóné polgármester köszönti a  Képviselő-testület tagjait, valamint a lakosság
részéről megjelent érdeklődőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 12 fős
testület 10 tagja megjelent. Javaslatára az ülés napirendjét a Képviselő-testület az alábbi
módosításokkal fogadta el. A 4. napirendi pontot leveszi a tárgyalásról, mert a Főépítésszel
nem tudtak időpontot egyeztetni. Ez a következő ülésen lesz tárgyalva.

1.) Beszámoló a „Napsugár Óvoda 2008/2009. évi nevelési év elvégzett feladatairól,
különös tekintettel a személyi és tárgyi feltételek meglétéről.
Előadó: Lipót Pál Józsefné óvodavezető.

2.) Önkormányzati tulajdonú bérlakások, közcélú lakások helyzetfelmérése, a
szükséges intézkedések megtétele.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester.

3.) Közmeghallgatás és rész-falugyűlés előkészítése.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester.

4.) Tájékoztatás a belső piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos jogharmonizációról.
Előadó: Zinger Miklós jegyző

5.) Egyebek

a) Idősek Világnapja költségigények.
b) Nyáry Éva – kiállítás tájékoztató, költségek.
c) Laboratóriumi eszközök térítési díja.
d) TIGÁZ használati jog bejegyzés.
e) Diáksport Egyesület kérelme.
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f) Felső-nyáregyházi buszmegálló építési kérelem.
g) Számlavezetési ajánlatok bankoktól.
h) Térfigyelő kamerák.
i) Lakbérek jelenlegi helyzete.

Kravecz Lászlóné polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt lehetőséget ad Csiló
Istvánnénak és Revákné Serfőző Mónikának, hogy tájékoztassák a képviselő-testületet a
nyáregyházi szervezkedésről, miszerint Guinness rekordra készülnek, illetve az újonnan
megalakult sportkör elnökének, hogy elmondja elképzeléseit a jövőre vonatkozóan.

· Revákné Serfőző Mónika: rekordkísérletet terveznek megvalósítani. Egy 20 méter
átmérőjű adventi koszorút fognak készíteni, valamint a község lakosságszámának
megfelelő mennyiségű, azaz 3828 szelet süteményt is sütnek. Ezek megvalósításához
kérnek támogatást.

Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti a kérelemben foglaltakat, miszerint 150 bála
szalmára (Maszel László felajánlása), 252 bála fenyőre, mely 226.800,- Ft-ba kerül, 4 db
7000,- Ft-os gyertyára, 50 köteg drótra 50.000,- Ft értékben, díszítésre, szalagra 15.000,- Ft
értékben van szükségük. Így  az összköltség 319.800,- Ft. A sütemény elkészítése 116.180,-
Ft-ba kerül.

Nagy örömmel üdvözli ezt a kezdeményezést, mert a közösséget is összefogja. Várja a
képviselő-testület véleményét, észrevételeit.

Lipót Pál Józsefné képviselő véleménye, hogy ez a kezdeményezés is összefogja Alsó- és
Felső-nyáregyháza lakosait.

Vajasné Kovács Éva képviselő jó kezdeményezésnek tartja és támogatja.

Bernula István képviselő kérdése: mennyi támogatásra gondolnak?

Fekete Sándorné képviselő gratulál az ötlethez. Mindenféleképpen javasolja a támogatást,
200 eFt-ot.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy más javaslat nem érkezett, kéri a
képviselő-testületet, hogy aki egyetért az elhangzott javaslattal, 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:

136/2009. (X.20.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Guinness rekordkísérletre 200.000,- Ft-ot
biztosít a 2009. évi költségvetés terhére.

Határidő: 2009. november 20.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.
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· Kravecz Lászlóné polgármester felkéri Gregus Ferencet, a Sportkör új elnökét, hogy
ismertesse elképzeléseiket.

Gregus Ferenc elmondja, hogy terveik között szerepel egy új öltöző építése, melyhez az
önkormányzat segítségét kérik és rendbe akarják tenni a sportpályát, és tavasszal megkezdik a
csapatépítést.

Farkas László képviselő elmondja, hogy az új vezetőség név szerint a következő: Gregus
Ferenc, Révész József, Csernai István, Koblencz Balázs, Erdős László, Farkas László és Lipót
Pál. Elsősorban a pályát kell rendbe tenni, meg van az elképzelés az új játékosokra. Egy
felnőtt és egy ifjúsági csapatot terveznek indítani. Bajnokságon csak a jövő év őszén tudnak
indulni. Szeretnének ez kulturált öltözőt építeni, a már meglévő tervek szerint.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy az öltöző építésére készített
terv lejárt, tehát már nem alkalmazható. Ezt újra kell terveztetni, a tervezői ajánlat
megérkezett, mely 100.000,- Ft. Újratervezés után, az építési engedélyt meg kell szerezni, ezt
követően léphet az önkormányzat az anyag biztosítására.

Ország Mihály András képviselő kérdése, hogy jelen állapotában használható-e a
sportlétesítmény? Véleménye: komolyan át kell gondolni, hogy van-e igény a fiatalok
részéről. Javasolja, hogy a diáksport elnökét is vonják be a vezetőségbe, mert az ő keze alól
kikerülő fiatalokból lesz az utánpótlás. Egyébként örülne annak, ha Nyáregyházának lenne
futballcsapata. Véleménye, hogy komolyan át kell gondolni a sportöltözővel kapcsolatos
felújítást, mivel három évvel ezelőtt is csak a terveztetésig jutott el, és az akkor készített terv
200.000,- Ft-ba került, mely már nem érvényes, vagyis ez egy kidobott pénz.

Farkas László képviselő válaszolva a kérdésre elmondja, hogy a közmunkások segítségével a
pályát karban tudják tartani. A nagy problémát az öltöző felújítása okozza. Bízik abban, hogy
pályázni is tudnak az öltöző felújítására.

Fekete Sándorné képviselő soknak tartja a tervben történő módosításért kért 100.000,- Ft-ot.
Kéri a sportkör vezetőjét, hogy az anyagigényt időben írják össze, hogy a következő év
költségvetésébe be tudják tervezni.

Kravecz Lászlóné polgármester javasolja, hogy ha a képviselő-testület elfogadja az
újraterveztetést, akkor kérjék meg a tervezőt, hogy egy vázrajzot hozzon a testület elé. Azt
viszont kizártnak tartja, hogy a következő év őszére elkészüljön a sportöltöző.

Bernula István képviselő véleménye, hogy addig nem tudnak dönteni, amíg a tervet nem
látják. Javaslata a képviselő-testületnek elfogadásra, hogy kifejezik azon szándékukat, hogy a
sportkör mellé áll, de a tervet mutassák be.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett,
kéri a képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy a következő testületi ülésre Nagy Tibor
tervezőtől egy vázlatos tervet kérjenek és ezután döntsenek, 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:
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137/2009. (X.20.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete kifejezi szándékát a sportöltöző felújítására.

A Képviselő-testület megbízza Farkas Lászlót hogy a
következő képviselő-testületi ülésre Nagy Tibor tervezőtől
kérjen egy vázlatos tervet a felújításra vonatkozóan.

1.) Beszámoló a „Napsugár” Óvoda 2008/2009. évi nevelési év elvégzett feladatairól,
különös tekintettel a személyi és tárgyi feltételek meglétéről.

Kravecz Lászlóné polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban felkéri az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság Elnökét tartsa meg beszámolóját.

Lipót Pál Józsefné képviselő az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke részletesen
beszámol a napirendi pontról, tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a beszámolót
bizottsági ülésen megtárgyalták és elfogadásra javasolják a képviselő-testületnek.
Kéri, hogy ebben az évben az óvodapedagógusok létszámát egy szakértő segítségével
vizsgáltassa felül a képviselő-testület, mert egy óvodai csoportban két óvodapedagógusnak
kell dolgoznia
A tagóvodában a törvényben foglalt helyiségek száma hiányos. Ez a felső szint kiépítésével
megoldható lenne. Kérése a képviselő-testület felé, hogy erre vonatkozóan a tervet készíttesse
el. Ha erre vonatkozóan pályázat kerül kiírásra, ahhoz szükséges a terv.
A következő évben fontos feladat, a játszóudvarok felülvizsgálata mindkét intézményben.

Kravecz Lászlóné polgármester átadja a szót a képviselő-testületnek.

Vajasné Kovács Éva képviselő örül annak, hogy mindkét intézményen tartalmas munka
folyik, további sikereket kíván.

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

138/2009. (X.20.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a „Napsugár” Óvoda 2008/2009. évi nevelési év
elvégzett feladatairól szóló beszámolóját elfogadja.
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2.) Önkormányzati tulajdonú bérlakások, közcélú lakások helyzetfelmérése, a
szükséges intézkedések megtétele.

Kravecz Lászlóné polgármester szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az önkormányzati
lakásokkal kapcsolatban az elmúlt évihez képest nem sok változás történt. Legnagyobb
összeget a Petőfi utca 12. szám alatti lakás felújítására fordított az önkormányzat, 604.000,-
Ft összegben.

Átadja a szót a képviselő-testületnek.

Fekete Sándorné képviselő: továbbra is az a véleménye, hogy nagy ráfizetéssel működnek
az önkormányzati bérlakások. A Dózsa György út 30. szám alatti ingatlan nagyon rossz
állapotban van. Az itt lakóknak magas a lakbérhátraléka.
Véleménye, hogy a Dózsa György út 30., valamint a Petőfi utca 4. szám alatti lakásokat fel
kell ajánlani eladásra az ott lakóknak.

Kravecz Lászlóné polgármester reagálva a felvetésre elmondja, hogy a Dózsa György 30.
szám alatt 9 lakás van, műemlékként van nyilvántartva, tehát nem adhatja el az
önkormányzat. Korábbi döntés alapján ide új bérlőt nem fogadnak, kitenni a lakót csak úgy
lehet, ha másik lakást biztosít az önkormányzat. A Petőfi Sándor u. 4. szám alatt három
bérlakás van, ebből két bérlő egyáltalán nem fizet lakbért, tehát hiába ajánljuk fel megvételre,
nem tudja kifizetni. A felszólítások ki lettek küldve, személyesen megkeresés hatására három
bérlő megkezdte a tartozását egyenlíteni.

Megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, hogy
aki elfogadja a beszámolót, 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:

139/2009. (X.20.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önkormányzati lakások helyzetéről szóló
beszámolót elfogadta.

3.) Közmeghallgatás és rész-falugyűlés előkészítése.

Kravecz Lászlóné polgármester javaslatot tesz, hogy a közmeghallgatásra november második
hétfőjén a művelődési házban, a rész-falugyűlésre pedig kedden a Felső-nyáregyházi
tagóvodában kerüljön sor 17 órai kezdettel. Kérdése, hogy a megszokott költségvetési
tájékoztatáson kívül, másról is adjon-e tájékoztatást.

Fekete Sándorné képviselő javaslata: a kintlévőségeket ki kell emelni, a szennyvíztisztító
működéséről tájékoztatás, az energia-felhasználásról

Bernula István képviselő véleménye, hogy az a tájékoztatás, ami eddig volt, elegendő.
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Megállapítja, hogy más javaslat nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a
fenti javaslattal, 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:

140/2009. (X.20.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Közmeghallgatást 2009. november 9-én 17
órakor a Kovács István Művelődési Házban, a Rész-
falugyűlést 2009. november 10-én 17 órakor a „Napsugár”
Óvoda Tagintézményében tartja.
Megbízza a Polgármestert, hogy fentiekről a lakosságot
értesítse.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

4.) Tájékoztatás a belső piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos jogharmonizációról.

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

Zinger Miklós jegyző: a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123. irányelv,
rendelkezéseit át kellett ültetni minden tagállamnak a nemzeti jogába. Meg kellett vizsgálni,
hogy szolgáltatást érintő korlátozást tartalmaznak-e a jogszabályok, ha tartalmaznak
megfelelnek-e annak a hármas követelménynek, hogy megkülönböztetés mentes legyen a
rendelkezés, szükséges legyen és arányos követelményeket fogalmazzon meg. Át kellett
vizsgálni az önkormányzati rendeleteket. Tárgyszerinti érintettség alapján kellett a
rendeleteket felülvizsgálni. A közművelődésről szóló rendelet 9. § 15. cikkelyének vizsgálata
során megállapítható, hogy nem érint szolgáltatásokat, tehát társadalmi szervezeteknek
biztosít lehetőséget a művelődési háznak az igénybe vételével. A közterület használatról
szóló rendeletben van olyan rendelkezés, amelyik érinti az irányelvnek a követelményeit, ez
viszont fenntartható. A vagyonrendelet szintén abba a sorba illeszkedik, ami tárgy szerint
érintett, de nincs olyan rendelkezés, mely ellentétes volna az irányelvvel. Ugyanez
vonatkozik az építési szabályzatról és a szabályozási tervről szóló rendeletre. A temető és
temetkezésről szóló rendeletben vannak szolgáltatási korlátozások, de az mind közérdekű és
nem megkülönböztető. A környezet védelméről és a közterületek, ingatlanok rendjéről, a
település tisztaságáról szóló rendelet szintén tárgy szerint érintett, de nem tartalmaz ellentétes
rendelkezést. A rendelet 17/B. § 11. pontja – bár nem ellentétes az irányelv rendelkezéseivel
– avult szabályt tartalmaz, ezt más önkormányzati rendelet már szabályoz, (folyékony
hulladék díj-megállapítása). Ezt javasolja hatályon kívül helyezni a 10/2006. sz. rendeletből.
A vízműből szolgáltatott ivóvízért és a csatorna, szennyvíztisztító használatért fizetendő
díjak megállapításáról szóló rendelet szintén felülvizsgálatra került. Vannak különbségtételek
a díj-meghatározásokban. Ez a település környezetvédelme érdekében történik és ennek az
irányelvnek az alapján fenntartható.
A Tervtanácsról szóló helyi rendelet tárgy szerint érintett, de nem tartalmaz ellentétes
rendelkezést, tehát módosítani, hatályon kívül helyezni nem kell.
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Kravecz Lászlóné polgármester átadja a szót a képviselő-testületnek. Megállapítja, hogy
fentiekkel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, hogy aki
egyetért a 10/2006. sz. rendelet 17/B. § 11. bekezdésének hatályon kívül helyezésével,
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

12/2009. (X.21.) sz.  kt. re n d e l e t e

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település
tisztaságáról szóló

10/2006. (VII.11.) sz. rendelet módosításáról.

Nyáregyháza község Képviselő-testülete a helyi környezet védelméről, a közterületek és
ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló szóló 10/2006. (VII. 11.) sz. rendeletét (a
továbbiakban: Hkr.) az alábbiak szerint módosítja:

1.§. /1/ A Hkr. 17/B. §. /11/ bekezdése hatályát veszíti.

/2/ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

5.) Egyebek.

a) Idősek Világnapja költségigények.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Idősek
Világnapja megrendezésre került a művelődési házban október 10-én. Jelentős segítséget
nyújtott a szervezésben a művelődés-szervező, Fekete Sándorné és Lipót Pál Józsefné. A
teljes ünnepség költsége 67.240,- Ft. Kéri a képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a
javaslatot, 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:

141/2009. (X.20.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2009. október 10-én megrendezésre került
Idősek Világnapja ünnepség lebonyolítására 67.240,- Ft
összegben elfogadja, az általános tartalék terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné
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b) Nyáry Éva – kiállítás tájékoztató, költségek.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Nyáry Éva
festőművésznő kiállítása egy rendkívül nagy jelentőségű ünnepség lesz Nyáregyházán. A
művésznő képei mellett kiállításra kerül a Szent Korona másolata is. Előadókat kértek fel a
Szent Korona tannal kapcsolatban. A kiállítás megnyitásakor kerül sor az Október 23-i
ünnepségre.  A  kiállítás  október  28-ig  tekinthető meg  a  Nyáry  Pál  Általános  Iskola  és  AMI
aulájában. A korona kölcsönzés, megbízási díjak, anyagköltségek, fogadás várható költsége:
185.000,- Ft.
Átadja a szót a képviselő-testületnek.

Kovács Jolán képviselő úgy gondolja, hogy ez egy nagyszabású rendezvény, támogatja a
kiállítás költségeinek elfogadását.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett,
kéri a képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a kiállítás megrendezéséhez szükséges
költséget, 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:

142/2009. (X.20.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Nyáry Éva kiállítás és a Szent Korona
kölcsönzésére, valamint az Október 23-i ünnepség
megrendezésének költségére elfogadja a várható 185.000,-
Ft-ot, egyben utasítja a Pénzügyi csoportot, a költségvetést
a megfelelő helyen és mértékben módosítsa.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

c) Laboratóriumi eszközök térítési díja.

Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti a Monori Szakorvosi Rendelőintézet Főorvosának
levelét, miszerint eddig a laboratóriumban használt eszközökért nem fizettünk. Főorvos úr
kérése a képviselő-testülethez, hogy éves szinten 130.000,- Ft-tal járuljon hozzá az eszközök
térítési díjaként. Elfogadhatónak tartja a hozzájárulás összegét, mivel a helyi laboratórium
működése  nagyon jó a község lakosainak. Átadja a szót a képviselő-testületnek.

Lipót Pál Józsefné képviselő támogatja a hozzájárulás elfogadását.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem volt. Kéri a
képviselő-testületet, hogy aki egyetért a javaslattal, szavazzon.
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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:

143/2009. (X.20.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Monori Szakorvosi Rendelőintézet részére a
laboratóriumi eszközök térítési díjaként a 130.00,- Ft-ot
elfogadja 2010. évre vonatkozóan.
Utasítja a Pénzügyi Csoportot, hogy fenti összeget a 2010.
évi költségvetésbe építse be.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

d) TIGÁZ használati jog bejegyzés.

Kravecz Lászlóné polgármester  ismerteti  a  TIGÁZ  Zrt.  kérését,  miszerint  a  03/31.  hrsz-ú
(természetben a Dózsa György út végén) a gázfogadó állomásnál lévő bevezető út nem került
berajzolásra a térképre, tehát nem kapták meg a használati jogot. Kérik a képviselő-testület
hozzájárulását, hogy a Földhivatalnál átvezetésre kerülhessen.

Megállapítja, hogy fentiekkel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-
testületet, hogy aki egyetért a javaslattal, 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:

144/2009. (X.20.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a gázfogadó állomás elhelyezésére szolgáló 03/31
hrszú 400 m2 alapterületű ingatlant átadja a TIGÁZ Zrt.
részére.
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az erre
vonatkozó megállapodást aláírja.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

e) Diáksport Egyesület kérelme.

Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti  a Diáksport Egyesület  kérését, miszerint a
tagdíjon kívül más bevételük nincs, az év hátralévő részére 50.000,- Ft támogatást szeretnének
kérni. Sok tervük van (természetjárás, asztalitenisz, kézilabda, sportlövészet, sakk,
kerékpározás, tenisz). Javasolja a támogatást.
Átadja a szót a képviselő-testületnek.
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Ország Mihály András képviselő kérdése az egyesület elnökéhez: jelenleg hol tartanak?
Támogatni fogja a Diáksport Egyesületet. Fontos, hogy sportoljanak a gyerekek.

Báder  László  Diáksport  Egyesület  elnöke  válaszolva  a  kérdésre  elmondja,  hogy  három  éve
foglalkozik a fiatalokkal. Egyre népszerűbbek az edzések, a fiatalok jól fejlődnek, sok
tehetséges gyermek van. A versenyeken való részvétel, nevezések, labdák, mezek beszerzése
pénzbe kerül. Morvai Vilmos is bekapcsolódott az egyesülethez, ő vezeti a természetjárást.
Szeptember óta a Cégbíróságon is bejegyzett egyesület lettek. A labdarúgó edzés 30-35 fővel
megy, jelenleg megalakulóban van egy lánycsapat is.

Fekete Sándorné képviselő pedagógusként tapasztalja, hogy a gyerekek keveset mozognak.
Véleménye, hogy azoknak a gyerekeknek, akiknek nincs jó eredményük a tanulásban, azok a
sportban, technikában tudnak kimagaslót nyújtani. Maximálisan támogatja a Diáksport
kérelmét.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett.
Kéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a javaslattal, 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:

145/2009. (X.20.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Diáksport Egyesület részére 50.000,- Ft-ot
biztosít a 2009. évi költségvetés terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

f) Felső-nyáregyházi buszmegálló építési kérelem.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy kéréssel fordultak a
Felső-nyáregyházi lakosok az Árpád úti buszmegálló újra-építésével kapcsolatban. Mint
ismeretes a buszmegállót egy lovas kocsi úgy megrongálta, hogy összedőlt. Méltányolni kell a
kérést, a következő testületi ülésre árajánlatot kér.

Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, hogy aki
egyetért a fentiekkel, 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:
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146/2009. (X.20.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egyetért azzal, hogy az Árpád úti buszmegálló
megépüljön.

Megbízza a Polgármestert kérjen árajánlatot a költségre
vonatkozóan.

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

g) Számlavezetési ajánlatok bankoktól.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja képviselő-testületet, hogy az OTP és a K&H
Bank megkereste az önkormányzatot számlavezetési ajánlatával. Itt döntés csak akkor
születhet, ha jelentős eltérés látható a mostani számlavezetőnk és ő közöttük. Különösebb
probléma a jelenlegi, - Monor és Vidéke Takarékszövetkezet -  számlavezetővel nincs. Kéri
Sztahó István képviselőt, hogy a következő testületi ülésre készítsen egy összehasonlítást.

j) Térfigyelő kamerák.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Monori
Rendőrkapitányságtól a mai napon telefonon keresték fel az ügyben, hogy a területükhöz
tartozó községekben térfigyelő kamerát szerel fel, ami a rendőrségre lesz bekapcsolva.
Kérésük a képviselő-testület felé, hogy hozzanak-e bemutató anyagot erre vonatkozóan?
Ennek költsége 10 db kamera vonatkozásában, 150.000,- Ft/hó. Javasolja, hogy a bemutató
anyagot nézzék meg és ezután döntsenek, melyet a testület elfogadott.

k) Lakbérek jelenlegi helyzete.

Kravecz Lászlóné polgármester elkészítette a tájékoztatást a lakbérek  jelenlegi helyzetéről.
Ennek alapján el kell dönteni, hogy lakbért emeljenek, vagy tekintsenek el az eddigi lakbér
rendeletben lévő kedvezményektől. Kéri a képviselő-testületet, hogy a következő testületi
ülésen tegyék meg javaslataikat.

Megállapítja, hogy a napirenden szereplő kérdéseket megtárgyalta a képviselő-testület. Egyéb
hozzászólás, javaslat, kérdés nem érkezett, a nyilvános ülést 19.30 órakor bezárja.

- kmf -

       Kravecz Lászlóné                                                   Zinger Miklós
polgármester                                                                                             jegyző


