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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 26-n
14.00 órai kezdettel megtartott, rendkívüli nyilvános üléséről, Nyáregyháza,
Nyáry Pál u. 37. szám alatt.

Jelen vannak:
szavazati joggal:   Kravecz Lászlóné polgármester

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

tanácskozási joggal:  Zinger Miklós jegyző

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

1.) Iskola és óvodai bútorok, valamint sporteszközök beszerzése adás-vételi szerződés
keretében tárgyú  közbeszerzési eljárásról  döntés.

Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

2.) Egyebek.
a) Szerényi Károlyné felmentése – zárt ülés –
b) Lámpatestek felszerelése.
c) Utca névtáblák.
d) Települési szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési rendelet

módosítása.
e) Mentesítés a költségvetési szervek megvalósítási tervének elkészítéséről.

1.) Iskola és óvodai bútorok, valamint sporteszközök beszerzése adás-vételi szerződés
keretében tárgyú  közbeszerzési eljárásról  döntés.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a bíráló bizottság
már megtárgyalta az ajánlatokat. Az összesítésben két részben láthatóak az ajánlatok. Ez a
kiírás úgy történik, hogy a legkedvezőbb ajánlat elfogadásáról kell dönteni. Az ajánlattételi
felhívás két részre bontható, az egyik a sportszerek, a másik a bútorok beszerzésére
vonatkozik. Két külön győztest kell hirdetni. A bíráló bizottság áttekintette, megnézte: az első
részt a Kelet-Tanért nyerte 621.114,- Ft-tal, a második részt az Almus-Pater 777.931,- Ft-tal.

Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. Kéri a
képviselő-testületet, hogy aki fentiekkel egyetért, 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:

13/2010. (I.26.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete

- Iskola és óvodai bútorok, valamint sporteszközök beszerzése
adás-vételi szerződés keretében tárgyú közbeszerzési kiírásra
beérkezett pályázatok közül a sportszerekre vonatkozó rész
tekintetében legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Kelet-Tanért
Kft (4551 Nyíregyháza-Oros, Fő u. 53.), a bútorokra
vonatkozó rész tekintetében legkedvezőbb ajánlatot benyújtó
Almus-Pater Zrt (6725 Szeged, Fő fasor u. 121.) ajánlatát
fogadja el.

- Megbízza a Polgármestert a szerződéskötéssel.

Határidő: 2010. február 05.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

         2.)Egyebek.

b) Lámpatestek felszerelése.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy korábbi ülésen már
elfogadásra került három darab közvilágítási lámpatest felszerelése, Kossuthtelepen, ill. a
Dózsa György út 40. szám előtt. Az árajánlat megérkezett 154.000,- Ft-ba kerül. Ehhez kéri a
képviselő-testület hozzájárulását.

Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a
képviselő-testületet, hogy aki elfogadja az árajánlatban szereplő összeget, 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:

15/2010. (I.26.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Kossuthtelepen 2 db, a Dózsa György út 40.
szám előtt 1 db közvilágítási lámpatest felszerelésére
154.000,- Ft-ot biztosít a 2010. évi költségvetés terhére.

Megbízza a Polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2010. február 10.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.
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c) Utca névtáblák.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy leszerelésre
kerültek az utca névtáblák, mivel most a téli időszakban a közmunkások ezeket lecsiszolják,
ill. átfestik. Kéri a képviselő-testület hozzájárulását fényvisszaverős utca névtáblák
megrendeléséhez.

Átadja a szót a képviselő-testületnek.

Fekete Sándorné képviselő: a mentősöknek már nagyon rég óta problémát okoz a
Kossuthtelepen történő tájékozódás, mivel ide három úton is be lehet menni. Kérdése, lehet-e
egyértelművé tenni az eligazodást.

Kravecz Lászlóné polgármester válaszolva a felvetésre, elmondja: a mentősök csak azt
kérték, hogy a Kossuthtelep 66. számot jelöljük meg pontosan, ez meg is történt. Egyébként a
Kossuthtelepen nem csak ez a probléma, hanem a házszámozás is. A házszámok rendbetétele
azzal jár, hogy minden lakónak az iratait ki kell cserélni, melynek anyagi vonzata is van.

Bernula István képviselő javasolja a könnyebb eligazodás miatt még három darab
Kossuthtelep és egy darab Károlyitelep táblával kiegészíteni a megrendelést.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel 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:

16/2010. (I.26.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megbízza a Polgármestert a szükséges
fényvisszaverős utca névtáblák megrendelésével.

Határidő: 2010. február 15.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

d) Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési rendelet
módosítása.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy ez a rendelet már
elfogadásra került korábbi ülésen, de akkor még a szállító neve nem volt ismert, ill. az
egységnyi díjtétel.
Leglényegesebb módosítások: évi két alkalommal lomtalanítás, Ceglédre kell szállítani a
hulladékot, a Saubermacher Szolgáltató Kft. a szolgáltató, Felső-nyáregyházán szerdán,
Nyáregyházán csütörtökön történik a szállítás, az új díjfizetési tétel február 1-től lép életbe.

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy még ezen a héten péntekig, minden ingatlan
tulajdonosa megkapja a szerződését, melyet saját adataival kitöltve vissza kell adnia a
szolgáltatónak, vagy a hivatal aulájában található gyűjtőládába be kell dobnia.
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Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a
képviselő-testületet, hogy aki a rendeletmódosítással egyetért, szavazzon.

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

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2/2010. (I.27.) számú rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló 15/2009. (XII. 01.) számú rendelet módosításáról

Nyáregyháza község Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 15/2009. (XII. 01.) számú rendeletét (a
továbbiakban: Hr.) az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

/1/ A Hr. 1. §. /1/ bekezdése helyébe a következő /1/ bekezdés lép:

„/1/ Nyáregyháza község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben
foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék
rendszeres gyűjtésére, ártalmatlanítására és kezelésére, és ezen tevékenységek ellátásáról
kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

/2/ A Hr. 1. §. /5/ bekezdése helyébe a következő /5/ bekezdés lép:

„/5/ Nyáregyháza község Képviselő-testülete által szervezett közszolgáltatás kiterjed:
- a közszolgáltatás szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, közterületen, vagy az
ingatlanon összegyűjtött és a szolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék
elhelyezés céljából történő rendszeres elszállításra;
- évi két alkalommal végzett lomtalanításra.”

/3/ A Hr. 1. §. /6/ bekezdése helyébe a következő /6/ bekezdés lép:

„/6/ A települési szilárd hulladék elhelyezése és ártalmatlanítása kizárólag Cegléden
működtetett, Duna-Tiszaközi Regionális Szilárd-hulladéklerakó telephelyen történhet.”

/4/ A Hr. 1. §. /8/ bekezdése helyébe a következő /8/ bekezdés lép:

„/8/ A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező
helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató a SM-KRHK
Konzorcium, /Saubermacher-Magyarország Szolgáltató Kft.-Kecskeméti Regionális
Hulladéklerakó Kft./ 1181 Budapest, Zádor út 4. (továbbiakban: szolgáltató).”

/5/ A Hr. 3. §. /5/ bekezdése helyébe a következő /5/ bekezdés lép:
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„/5/ A hulladék ürítésének minimális gyakorisága külterületen és belterületen heti egy
alkalom.
Az ürítések napját és az esetleges módosításokat a helyben szokásos módon, legalább
évenként közzé kell tenni, jelenleg a szemétszállítás Felső-Nyáregyházán szerdai,
Nyáregyházán csütörtöki napokon történik.(továbbiakban: járatterv)

A szolgáltató köteles a járattervet akkor is betartani, ha az ürítési nap munkaszüneti napra
esik.”

/6/ A Hr. 6. §. /3/ bekezdése helyébe a következő /5/ bekezdés lép:

„/3/ A közszolgáltatási díjat az önkormányzat egyéves díjfizetési időszakra állapítja meg.
     Díjfizetés kezdő időpontja: január l.

     2010. évben a díjfizetés kezdő időpontja: 2010. február 1.”

/7/ A Hr. 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

/8/ Ez a rendelet 2010. február 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a helyi környezet
védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló
10/2006 (VII. l1.) ÖK. sz. rendelet 16. §.  /3/ bekezdése, valamint a szociális gondoskodás
szabályairól szóló 8/2006. (V. 7.) ÖK. rendelet 12.§-a hatályát veszíti.

Melléklet 2/2010. (I. 27.) számú rendelethez

„2. számú melléklet

Egységnyi köztisztasági díj meghatározása
2010. február 1. és  2010. december 31.

közötti időszakra

Szilárd hulladék:

Az egy literre jutó fajlagos díjtétel 1,93 Ft + ÁFA/1 liter

Egységnyi díjtétel:
- 60 liter 115,8 Ft + ÁFA
- 80 liter 154,4 Ft + ÁFA
- 120 liter 231,6 Ft + ÁFA”

Zöldhulladék:

Az egy literre jutó fajlagos díjtétel 2,45 Ft + ÁFA/1 liter.
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e) Mentesítés a költségvetési szervek megvalósítási tervének elkészítéséről.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy új jogszabály szerint
költségvetés részét képező megvalósítási tervet kell készíteni, de a törvény lehetőséget
biztosít az önkormányzatoknak, hogy mentesítse intézményeit az adminisztrációs terhek
növekedése alól azzal, hogy a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél a képviselő-
testület 2010-2011. évben eltekinthet.  Kéri a képviselő-testületet, aki a megvalósítási terv
készítésétől eltekint, 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:

17/2010. (I.26.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az irányítása alatt álló költségvetési szerveinél,
Polgármesteri Hivatalnál az éves költségvetés részét képező
megvalósítási terv elkészítésétől a 2010-2011. években
eltekint.

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester
Végrehajtást végzi: Jegyző, költségvetési szervvezető

Egyéb észrevételek:

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy a környező erdőkben a NEFAG végzi a fák
kivágását és ezek helyett tölgyfákat fognak telepíteni.

Fekete Sándorné képviselő:  internetes hozzászólásban olvasta, hogy Felső-nyáregyházán a
fiókpatika létrehozását a képviselő-testület nem engedélyezte. Ezt felháborítónak tartja.

Kravecz Lászlóné polgármester: a helyi gyógyszertár vezetőjének korábban volt egy olyan
felvetése, hogy az önkormányzat autója menjen körbe, szedje össze a recepteket, hozza be és
vigye vissza a gyógyszereket. Ezt az önkormányzat nem tudja megoldani, többek között
azért, mert a gyógyszer kiadása felelősséggel jár. Ha a helyi vállalkozó gyógyszerész azt
mondaná, hogy egy héten egyszer szeretne kimenni Felső-nyáregyházára, biztosítson az
önkormányzat autót, ettől biztosan nem zárkóznának el.

Fekete Sándorné képviselő: nem tartja szerencsésnek az ötletet, mert a vállalkozó
gyógyszerésznek van autója, ilyen felajánlást nem kell tenni.

Lipót Pál Józsefné képviselő: az is elhangzott, hogy az önkormányzat közmunkásai vágják
ki a fákat.

Kravecz Lászlóné polgármester: az önkormányzat közmunkásai a Magyar Közút által kezelt
utaknak a szélein végez fakivágást, ill. tisztítást.
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Tájékoztatásul elmondja, hogy a NEFAG 8 főnek tud munkát biztosítani, azok közül, akik
rendelkezésre állási támogatásban részesülnek. Közülük 3 főnek Pusztavacson továbbképzési
lehetőséget is biztosítanak.

Lipót Pál Józsefné képviselő: a fogorvossal kapcsolatban érdeklődik.

Kravecz Lászlóné polgármester válasza: jelentkezett az új fogorvos, elment az ÁNTSZ-hez,
ahol közölték, hogy az önkormányzat írja át a működési engedélyt az ő nevére, ami nem így
van, hiszen neki kell egy – önkormányzattól teljesen független – működési engedélyt
szerezni. Tárgyalt az ügyintézővel, aki elmondta, hogy azért történt ez, mert a doktor úr azt
mondta, hogy ő nem akar vállalkozó lenni.
Korábbi testületi döntés alapján, addig megbízás alapján dolgozhat Nyáregyházán, amíg a
szükséges papírokat megszerzi. Szó nem volt arról, hogy ő nem vállalkozói jogosítványt fog
szerezni magának.

Fekete Sándorné képviselő: ismerősei körében próbál háziorvost keresni.

Kravecz Lászlóné polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hogy újra kiírják a
körzeti háziorvosi álláshelyre a pályázatot?

Bernula István képviselő javasolja, hogy újra kerüljön kiírásra a pályázat. Javasolja még,
hogy testvértelepülésünkről – Csíkkozmás – kellene információt kérni, hátha tudnak szerezni
orvost.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirenden szereplő kérdéseket
megtárgyalta a képviselő-testület. Egyéb hozzászólás, javaslat, kérdés nem érkezett, a
rendkívüli nyilvános ülést 14.45 órakor bezárja, további napirendi pont tárgyalását zárt ülésen
folytatja.

- kmf -

  Kravecz Lászlóné                                                                                    Zinger Miklós
      polgármester    jegyző


