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I.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 27-
én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő, nyilvános üléséről,
Nyáregyháza, Nyáry Pál u. 37. szám alatt.

Jelen vannak:
szavazati joggal:   Kravecz Lászlóné polgármester

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

tanácskozási joggal:  Zinger Miklós jegyző
Villand József iskolaigazgató

Kravecz Lászlóné polgármester köszönti a  Képviselő-testület tagjait. A tanácskozás
megkezdése előtt kéri a képviselő-testületet,  hogy egyperces néma felállással emlékezzenek
Maszel Pál tanárra, aki a közelmúltban hunyt el.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 12 fős testület 9 tagja megjelent.
Javaslatára az ülés napirendjét  - kiegészítve az egyebekkel -  a képviselő-testület az alábbiak
szerint fogadta el.

1.) 2009. évi zárszámadás.
2.) Beszámoló – belső ellenőrzés 2009. évi feladatainak végrehajtásáról.
3.) Településőr alkalmazására pályázatok elbírálása – zárt ülés.
4.) Civil szervezetek támogatására pályázat elbírálása.
5.) Rendelet-módosítás.
6.) Egyebek.

a) Árajánlat a Második-Innokom működési költségeinek átvilágítására.
b) Telefonköltség csökkentésére ajánlat.
c) Önkormányzat és intézményei biztosítására ajánlat.
d) Árajánlat a Károlyitelep és Csalogány u. útjavítási munkáira.
e) Iskolai gázóra ügy.
f) Kossuth L. utca járdaépítés.
g) Szilágyi László személyszállító kérelme.
h) Fellebbezési kérelem – zárt ülés.
i) Döntés Maszel Pál önkormányzat saját halottjának nyilvánításáról – zárt

ülés.
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1.) 2009. évi zárszámadás.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a napirendi pont
tárgyalása két részből áll: - szöveges beszámoló határozati javaslatokkal, valamint
rendeletalkotás.
A 2009. évi zárszámadással kapcsolatos beszámolót a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság tárgyalta, felkéri Elnökét ismertesse állásfoglalásukat.

Fekete Sándorné képviselő a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke tájékoztatja a
képviselő-testületet, hogy a zárszámadás a 2009. évi testületi döntéseken alapul, a bizottsági
ülésen kérdések nem merültek fel, elfogadásra javasolják a határozati javaslatokat, ill. a
rendeletet.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés,
észrevétel nem érkezett, kéri a képviselő-testületet, hogy aki a zárszámadás szöveges
beszámolójának 2. sz. mellékletében előterjesztett határozati javaslatot elfogadja, szavazzon:

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:

65/2010. (IV.27.) 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 2009.
évi költségvetési pénzmaradvány az előterjesztés
melléklete szerinti változatban meghatározott tartalommal
hagyja jóvá, egyben a képviselő-testület 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: 2010. 06. 30.

Kravecz Lászlóné polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy aki a zárszámadás szöveges
beszámolójának 3. sz. mellékletében előterjesztett határozati javaslatot elfogadja, szavazzon:

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
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66/2010. (IV.27.) 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 2009. költségvetési évre vonatkozó könyvvizsgálói

jelentést másolatban, és az egyszerűsített beszámolót
további felhasználásra az Állami Számvevőszék részére
küldje meg,

2. a 2009. költségvetési évre vonatkozó könyvvizsgálói
jelentést másolatban, és az egyszerűsített beszámolót a
Magyar Hivatalos Közlönykiadónak küldje meg
közzététel céljából a Belügyei Közlönyben.

Felelős:  jegyző
Határidő: azonnal.

Kravecz Lászlóné polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy aki elfogadja az
önkormányzat 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezetet, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő rendeletet alkotta:

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

9/2010. ( IV .28.) számú

zárszámadási rendelete

az Önkormányzat 2009. 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 292/2009. (XII. 19.)
Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2009. 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 2009. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét  450 311,- e.Ft-ban,
b) bevételi főösszegét  457 026,- e.Ft -ban  állapítja meg.
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3. § (1) Az önkormányzat 2009. 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:              451.803,- e.Ft
Ebből:
- személyi jellegű kiadások 200.727,- e.Ft
- munkaadókat terhelő járulékok   59.602,- e.Ft
- dologi jellegű kiadások             151.040,- e.Ft.

(2) A kiadásból a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó
intézmény működési kiadásait 197.450 ,- e. Ft -ban állapítja meg a 8. sz. mellékletben foglalt
részletezés szerint.

(3) Az önállóan gazdálkodó intézményének működési kiadásait 213.919,-e.Ft -ban
határozza meg a 9. sz. melléklet alapján.

5. § Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített - továbbá eredeti és módosított
előirányzat szerinti - felhalmozási kiadásait címenként a 3. sz. melléklet tartalmazza, 16.144.-
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 2009. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint
felülvizsgált pénzmaradványa 3.968,- e.Ft - ban kerül jóváhagyásra, a normatív állami
hozzájárulás elszámolásából, továbbá személyi jövedelemadó különbség mérsékléséből adódó
 1.628.- e. Ft állami támogatás kiutalási kötelezettség mellett. A 3.968,- e.Ft
pénzmaradványból kötelezettségvállalással terhelt 2.903 e.Ft.

8.§ A felülvizsgált pénzmaradvány megosztása költségvetési szervenként:
(A javaslat)
    (1) I cím/ alcím : Polgármesteri Hivatal 1.065,- e.Ft jóváhagyott pénzmaradvány, amely az
előző évek gazdálkodási eredményeinek finanszírozására fordítható

    (2) II. cím:Napsugár Óvoda Nyáregyháza 1.000,- e.Ft jóváhagyott pénzmaradvány , amely
kötelezettségvállalással terhelt, a 28/2009. (VIII. 19.) OKM rendelet 5.§ (1. számú

melléklet) alapján,

    (3) III. cím: Nyáry Pál Általános Iskola és AMI: 1.903,- e.Ft jóváhagyott pénzmaradvány,
amely kötelezettségvállalással terhelt, a 17/2009. (IV.2.) OKM rendelet 3. §. (2). a) pontjában
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foglaltak (a minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása és a teljesítmény
motivációs pályázati alap ) alapján 1.278,- e.Ft, és a 28/2009. (VIII. 19.) OKM rendelet 5.§
(1. számú melléklet) foglaltak alapján 625,- e.Ft  összegben.

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

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

2.) Beszámoló – belső ellenőrzés 2009. évi feladatainak végrehajtásáról.

Kravecz Lászlóné polgármester: az írásos anyagot a képviselő-testület megkapta, kérdése
van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel.

Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri a képviselő-testületet, hogy aki
elfogadja a belső ellenőrzés feladatainak végrehajtásáról szóló beszámolót, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:

67/2010. (IV.27.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Nyáregyháza Község 2009. évi belső ellenőri
tevékenységről szóló összefoglaló jelentést elfogadja.

3.) Településőr alkalmazására pályázatok elbírálása – zárt ülés.

4.) Civil szervezetek támogatására pályázat elbírálása.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a napi rendi pontot
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság elnökét ismertesse
állásfoglalásukat.

Lipót Pál Józsefné képviselő, a bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 9
pályázat érkezett a támogatás kiírására. A 2007. évi CLXXXI. törvényben előírtak szerint 3
szervezet pályázatát nem fogadhatták el. Ennek megfelelően 6 pályázatot vizsgáltak meg. Az
Oktatási,  Kulturális  és  Sport  Bizottság  javaslata,  hogy  a  pályázók  a  tavalyi  évre  vonatkozó
összegeket kapják meg, ill. a Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület a 400.000,-
Ft-os támogatás összegére legyen jogosult.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés,
észrevétel nem érkezett. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Karate Szakosztály,
Nyáregyházi Községi Sportkör nem vehetett részt a pályázaton, mivel az elnök a képviselő-
testület tagja, ugyanezen elvek alapján a Nyáry Pál Nyugdíjas Klub sem pályázhatott.  Kéri a
képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, hogy a felsorolt szervezetek kizárásra kerüljenek a
pályázók köréből, szavazzon:
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A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:

68/2010. (IV.27.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megállapítja, hogy a Karate Szakosztályt a
közpénzekből nyújtott támogatásokról szóló 2007. évi
CLXXXI. tv. alapján támogatásban nem részesítheti.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:

69/2010. (IV.27.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megállapítja, hogy a Nyáregyházi Községi
Sportkört a közpénzekből nyújtott támogatásokról szóló
2007. évi CLXXXI. tv. alapján támogatásban nem
részesítheti.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:

70/2010. (IV.27.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megállapítja, hogy a Nyáry Pál Nyugdíjas Klub
Egyesületet a közpénzekből nyújtott támogatásokról szóló
2007. évi CLXXXI. tv. alapján támogatásban nem
részesítheti.

Ország Mihály András képviselő: a Sportkör támogatására valamilyen lehetőséget
biztosítani kellene ebben az évben. Kéri ebben a Jegyző úr segítségét. Javasolja meghívni az
új vezetőséget testületi ülésre.

Zinger Miklós jegyző válaszolva a kérdésre elmondja, hogy megpróbál megoldást keresni, de
konkrét dolgot ígérni nem tud.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy új vezetőség nincs, mert az elnök
visszalépett.

Maszel László képviselő szomorúnak tartja, hogy nem tud összeállni egy elnökség.
Szükségesnek tartja, hogy működjön a sportkör, de így, hogy egy emberből áll a vezetőség,
nem látja a továbblépés lehetőségét.
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Lipót Pál Józsefné képviselő elmondja, tudomása szerint az új sportvezetést mindenképpen
létre szeretnék hozni, csak az elnök személyéről kell dönteni. A csapatot szervezik, ősszel
talán beindulnak.

Kravecz Lászlóné polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy aki elfogadja az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság javaslatát a civil szervezetek és egyházak támogatására
vonatkozóan, szavazzon:

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:

71/2010. (IV.27.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a civil szervezetek és egyházak által beadott
érvényes pályázatok alapján a

Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó Egyesületet       400.000,- Ft
Nóta- és Népdalkört         100.000,- Ft
Evangélikus Egyházközséget         100.000,- Ft
Nyáregyházi Diáksport Egyesületet         100.000,- Ft
Római Katolikus Egyházközséget         150.000,- Ft
MTTSZ Nyáry Pál Lövészklubot                     100.000,- Ft

támogatásban részesíti.

Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester
Határidő: 2010. június 30.

5.) Rendelet-módosítás.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy korábban a szociális
gondoskodás szabályairól szóló rendelet alkotásakor az a döntés született, hogy a
hulladékszállítási díj megfizetésére az kaphat kedvezményt, akinek nincs tartozása az
önkormányzat  felé.  Ekkor  viszont  nem  tértek  ki  az  Ltp-re,  ahol  az  önkormányzat  vállalja  a
kezességet. Javasolja a rendelet kiegészítését azzal, hogy a kedvezmény igénybevételének
feltétele: a kérelmezőnek nem lehet tartozása az önkormányzat felé, ideértve a Nyáregyházi
Viziközmű Társulattal szemben fennálló érdekeltségi hozzájárulás tartozást is.

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 9 tagja, 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő rendeletet alkotta:
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NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

10/2010. ( IV .28.) számú  r e n d e l e t e

a szociális gondoskodás szabályairól szóló 8/2006. (V.7.) sz. rendelet módosításáról.

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális gondoskodás
szabályairól szóló 8/2006. (V.7.) sz. rendeletét (a továbbiakban: Szr.) az alábbiak szerint
módosítja:

1.§. /1/ Az Szr. 12. §. /4/ helyébe az alábbi /4/ bekezdés lép:

„/4/ A kedvezmény igénybe vételének feltétele, hogy a kérelmezőnek nem lehet tartozása az
önkormányzat felé, ideértve a nyáregyházai viziközmű társulattal szemben fennálló
érdekeltségi hozzájárulás tartozást is.”

/1/ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit a folyamatban
lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6.) Egyebek.

a) Árajánlat a Második-Innokom működési költségeinek átvilágítására.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy többször felmerült
Koordinációs Bizottsági, ill. testületi üléseken, hogy a Második-Innokom által közölt,
működésre fordított költségei reálisak-e. Átvilágításra ajánlatot kértek a Rekord 96 Kft-től,
mely szerint 50.000,- Ft+Áfa/nap összegért végeznék el a munkát. Ajánlatukban 6
munkanapot határoznak meg a munka elvégzéséhez.
Kéri a képviselő-testület véleményét.

Maszel László képviselő fontosnak tartja a Második-Innokom átvilágítását. Kifogásolja, hogy
csak egy ajánlat van. Javaslata: más cégtől is kell kérni a munka elvégzésére árajánlatot.
Véleménye szerint ez nem egy nagy munka, melyhez 6 munkanap szükséges lenne.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban 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 9 tagja, 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:

72/2010. (IV.27.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Második
Innokom Kft. költségeinek átvilágítására további
árajánlatot kérjen.

Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester
Határidő: 2010. május 10.
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b) Telefonköltség csökkentésére ajánlat.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a H1 Telekom
Távközlési és Kereskedelmi Kft-től érkezett egy kedvező ajánlat, mely szerint a
telefonköltségben 180.838,- Ft megtakarítást lehet elérni éves szinten.
Kéri a képviselő-testület véleményét.

Ország Mihály András képviselő kérdése: mit kérnek cserébe, mennyi időt kell szerződni
velük.

Kravecz Lászlóné polgármester válasza: egy éves szerződést kell kötni.

Bernula István képviselő véleménye: ha a cég biztosítani tudja a feltételeket, amire itt
szükség van, valamint ha garantálja a 180 eFt-os megtakarítást, akkor javasolja ez irányban az
elmozdulást.

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

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:

73/2010. (IV.27.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a H1 Telekom Távközlési és Kereskedelmi Kft.
tarifatáblázatát és a szerződési feltételeket elfogadja.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

c) Önkormányzat és intézményei biztosítására ajánlat.

Kravecz Lászlóné polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy  az MPM
Biztosítási Alkusz Kft. ajánlatot tett az önkormányzat vagyonbiztosításának módosítására. Az
ajánlatban olyan biztosítási elemeket emel ki, mint például vezetékes vízkárok során elfolyt
anyagra, vezetékek, elvezető csövek dugulásának kárai.
Kéri a képviselő-testületet, mondják el véleményüket, javaslatukat.

Bernula István képviselő kérdése, hogy a díjtételben van-e különbség. Ha nincs különbség,
akkor javasolja az ajánlat elfogadását.

Kravecz Lászlóné polgármester válaszolva a kérdésre elmondja, hogy nincs különbség.
Megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri a képviselő-testületet, hogy
aki elfogadja az ajánlatot, szavazzon.
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A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:

74/2010. (IV.27.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az MPM Biztosítási Alkusz Kft. ajánlatát
elfogadja azzal a kikötéssel, hogy további egyeztetést tart
szükségesnek a biztosítás megkötése előtt.

Határidő: következő testületi ülés.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

d) Árajánlat a Károlyitelep és Csalogány u. útjavítási munkáira.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Károlyitelep és a
Csalogány utcai lakosok részéről sok panasz érkezett az út minőségével kapcsolatban.
Árajánlatot kért az utak javítására az Epres-Trans Kft-től. Kétféle ajánlat érkezett a javításra
vonatkozóan, miszerint  ha csak eltolja az 220.000,- Ft+Áfa, ill. mart aszfalttal történő
tömörítéssel a Károlyitelep 480.500,- Ft+Áfa, a Csalogány utca pedig inert tömörítéssel
341.300,- Ft+Áfa.
Kéri a képviselő-testület véleményét.

Bernula István képviselő: javasolja a mart aszfaltos kivitelezést.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb
kérdés, észrevétel nem érkezett. 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 9 tagja, 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:

75/2010. (IV.27.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja az Epres-Trans Kft. ajánlatát elfogadja a
Károlyitelep és a Csalogány utca javítására vonatkozóan.

A Károlyitelepi út javítására 480.500,- Ft+Áfa összeget, ill.
a Csalogány út javítására 341.300,- Ft+Áfa összeget
biztosít a 2010. évi költségvetés terhére.

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a
szerződés aláírására.

Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester
Határidő: 2010. július 31.
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e) Iskolai gázóra ügy.

Kravecz Lászlóné polgármester:  a  TIGÁZ  felé  bejelentésre  került,  hogy  az  iskolában  a
gázórán nem lehet látni a számokat a leolvasásnál. A TIGÁZ javasolja, hogy a gázórát az
önkormányzat adja el nekik és így a karbantartási, ill. egyéb tevékenységet is ő vállalná át.
Várja a kérdéseket, észrevételeket.

Maszel László képviselő: nem látja akadályát a gázóra átadására a TIGÁZ részére. Javasolja,
hogy az önkormányzat intézményeiben lévő összes gázóra átadását a TIGÁZ részére.

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

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:

76/2010. (IV.27.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja, hogy az Nyáry Pál Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézményben lévő gázórát a
TIGÁZ tulajdonába adja az önkormányzat, ezzel átadva a
karbantartási tevékenységet.
A gázóra vételára: 1000,- Ft+Áfa.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy további tárgyalást
folytasson az önkormányzat és intézményei tulajdonában
lévő összes gázóra átadására vonatkozóan a TIGÁZ
képviselőjével.

Felelős: Kravecz Lászlóné
Határidő: 2010.

f) Kossuth L. utca járdaépítés.

Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti a Kossuth Lajos utcai lakosok járdaépítés
támogatására vonatkozó kérelmét. Indokoltnak tartja a kérelmet, mivel folytatódna a már
korábban elkezdett járda. Összességében ez 17 m3 sóder és 30 q cementet jelentene. Ezenkívül
érkezett még egy kérelem Krizsán Károly szintén Kossuth L. utcai lakos részéről, aki szintén a
járda felújításához kér támogatást, mivel az út építése során az megsüllyedt. Ehhez 2,5 m3

sóderra és 6 q cementre van szükség.

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Orgona utcai járdaépítésnél használt zsalukat
felajánlották az önkormányzatnak, ezt kölcsönözni tudják a járdák építéséhez.

Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban nem érkezett. Kéri a
képviselő-testületet, hogy aki egyetért fenti járdaépítések támogatásával, szavazzon.
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A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 8 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodás
mellett a következő határozatot hozta:

77/2010. (IV.27.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Kossuth Lajos utcai járdaépítés folytatásához, 17
m3 sódert és 30 q cementet, valamint Krizsán Károly
Kossuth Lajos utcai lakos járdafelújításához 2,5 m3 sódert
és 6 q cementet biztosít.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

g) Szilágyi László személyszállító kérelme.

Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti Szilágyi László személyszállító kérelmét, mely
szerint 2010. június, július hónapra járó támogatást egy összegben, május hónapban fizesse ki
az önkormányzat, mivel a busz teljes motorgenerál javításra szorul május hónapban, a várható
költség min. 400 eFt. Tájékoztatásul elmondja, hogy július hónapban már gyermekeket nem
szállít.
Emlékezteti a képviselő-testületet, hogy a személyszállító kisbusz önkormányzat általi
támogatásával fő cél volt, hogy Alsó- és Felső-Nyáregyháza között a közlekedés
megoldódjon. Felső-Nyáregyházáról egyáltalán nem veszik igénybe a szolgáltatást.
Jelenleg a legnagyobb utasforgalom Pilis és Újlengyel között van. Pilisről 6 gyermeket szállít
Újlengyelbe.

Bernula István képviselő javasolja, hogy azt az önkormányzatot kell megkeresni támogatás
miatt, ahová viszi a gyermekeket.

Kovács Jolán képviselő: javasolja a Polgármester asszonynak, hogy az újlengyeli iskola
igazgatójával vegye fel a kapcsolatot, mivel tudomása van arról, a személyszállítóval be
akarják fejezni a szolgáltatás igénybevételét, mivel sok probléma merült fel vele
kapcsolatban.

Lipót Pál Józsefné képviselő javaslata, hogy május, június hónapra esedékes támogatást
fizesse ki az önkormányzat.

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 9 tagja, 7 igen szavazattal, 2 ellenében a következő határozatot
hozta:
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78/2010. (IV.27.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Szilágyi László személyszállító részére 2010.
május-június hónapra a támogatás egy összegben történő
kifizetését biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

h) Fellebbezési kérelem – zárt ülés.

i) Döntés Maszel Pál önkormányzat saját halottjaként nyilvánításáról – zárt
ülés.

Egyéb tájékoztatások:

Ø Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az idén a
„Majálist” nem rendezik meg Felső-Nyáregyházán. A Művelődésszervező
tájékoztatása szerint azért nem szerveznek „majálist” mivel a tavalyi évben nem
megfelelően köszönte meg az önkormányzat a szervezők munkáját.

Maszel László képviselő: meglepőnek tartja ezt a véleményt. Úgy gondolja, hogy a képviselő-
testület mindent megtett azért, hogy ne érezze magát Felső-Nyáregyháza úgymond „külön”.
Tavaly a szervezők naponta változtatták a szervezéssel kapcsolatban álláspontjukat, egyik nap
szervezték a majálist, másik nap nem.

Ország Mihály András képviselő véleménye, hogy a képviselő-testület megköszönte a
szervezők munkáját, konkrétan segítettek a képviselők alapanyaggal, pénzzel is hozzájárultak a
rendezvény sikeres lebonyolításához. Véleménye, hogy ha szerveznek valamit és ott a lakosság
jól érzi magát, annál nagyobb köszönet nem kell.

Fekete Sándorné képviselő javasolja, hogy még egyszer köszönjék meg a szervezőknek és
tegyék fel a honlapra, hogy ők nem akarják megszervezni a majálist, jelezve ezzel a lakosság
felé, hogy nem a képviselő-testület nem akarja ezt a rendezvényt.

Maszel László képviselő egyetért a javaslattal.

Ø Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy kiírás érkezett
a Megyei Közgyűlés részéről „Kulturált Település Környezeti Díj” és „Pest megyei
Építészeti Nívódíj”. A „Kulturált Település Környezeti Díj” pályázaton esetleg lehetne
indulni. A természetes környezet védelmének javítását írja pályázatként. Javaslata a
Nyáry Pál Pihenő Parkkal próbáljanak pályázni.

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 9 tagja, 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
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79/2010. (IV.27.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Pest Megyei Közgyűlés által kiírt „Kulturált
Település Környezeti Díj” pályázaton részt kíván venni.

Határidő:
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

Ország Mihály András képviselő: korábbi testületi ülésen elhangzott, hogy az erdőt
kiszedték, ezáltal az az út, melyen a temetőbe sokan kerékpárral mentek, megszűnt. Nagyon
sokan  a  temetőt  nem szívesen  közelítik  meg a  Nyáry  Pál  utca  folytatásaként,  hanem az  Erdő
utcán, majd a Nyáry Pál Pihenő Parkon keresztül. Kérdése, hogy nem lehetne meghagyni ezen
a területen valamennyi helyet, melyet útként tudnának használni?

Kravecz Lászlóné polgármester válaszolva a kérdésre, elmondja, hogy beszélt az
erdőgazdaság igazgatójával, aki nem hajlandó engedményeket tenni. Azt javasolta, hogy
várjanak 8 évet, utána megígéri, hogy a tölgyfák között el tudnak majd menni.

Kravecz Lászlóné polgármester beszámol a két képviselő-testületi ülés között eltelt időszak
fontosabb eseményeiről:

- Tárgyalást folytatott traffipax ügyben Sipos vezérőrnaggyal. Reménytelennek tűnik,
mindenképpen várnak az új kormányra, hiszen ebből 19 milliárd forint a rendőrség bevétele,
ezt nem szívesen engedik át. Megállapodás-tervezetet kapott, de csak házi használatra, ha
alkalom nyílik, akkor ő fog telefonálni és további tárgyalásokat folytathatnak.

- A „ Föld órája” rendezvény a Nyáry Pál Általános Iskola és AMI szervezésében jól sikerült.

- Az ÁNTSZ-nél voltak a Jegyző úrral a fogorvos ügyben. A fogorvos is volt az
önkormányzatnál. A jegyző úr tájékoztatta a feltételekről, ez követően jött az ügyvédjével,
azóta nem jelentkezett.

Zinger Miklós jegyző: a fogorvosnak működtetési jogot kell elintéznie, ezt ő és az ügyvédje
nem így látja. Annyi megállapítást tett az ügyvéd úr, hogy a mi határozatunk tartalmilag nem
megfelelő és az egész eljárásról való elképzelésünk sem a gyakorlati megvalósítást segíti elő.
Abban maradtak, hogy e-mailben megküldi az ő általa jónak tartott eljárást és az általunk
meghozandó határozat tartalmára vonatkozó elképzeléseit. Ez a mai napig nem történt meg.
Észrevétele, hogy praxisváltást már bonyolított, ugyanezeket a határozatokat hozta az
önkormányzat, mint jelen esetben, az eljárás pedig az volt, hogy a működtetési jog
megszerzése érdekében, az orvos eljárt és az illetékes hatóságtól kikérte és megkapta. Úgy
látja az ügy előre nem halad, nem is lát rá esélyt, hogy a jövőben ez nagy fordulatot venne.

Maszel László képviselő javasolja, hogy a végtelenségig nem kell húzni ezt az ügyet, ennek
értelme nincsen. Határidőt kell adni a fogorvosnak, amennyiben ezt nem tartja be, akkor a
praxist újra meg kell hirdetni.

Kravecz Lászlóné polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy aki az elhangzott javaslattal
egyetért, szavazzon.
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A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:

80/2010. (IV.27.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhívja a nyáregyházai fogorvosi körzet
betöltésére pályázó dr. Pallagi Ferencet, hogy a feladat
ellátásához szükséges személyi feltételek (működtetési jog)
meglétét igazoló dokumentumokat 2010. június 30. napjáig
az Önkormányzat részére mutassa be.

- Két önkormányzati telek adás-vétele megtörtént, mindkét telket ki kellett méretni, mert a
karók a szántás miatt eltűntek. Még egy jelentkező van vásárlásra.

- Ladányi Bt. képviselőjével tárgyalt, mivel olyan jelzés érkezett, hogy nem lehet bevinni a
telepre az építőanyag törmelékeket. Ez valóban így van. Feljelentették ismét, ami miatt a
működését visszavonták és új eljárásra ítélték. Ő azt mondta, így nem sok értelme van a
további működésének, mert állandóan fel fogják jelenteni. Jelenleg zúzza a köveket és adja az
önkormányzatnak, ígérete szerint határidőre elszállít onnét mindent.

- Az ifjúsági katasztrófavédelmi verseny Csévharaszton volt, ahol az iskolából négy csapattal
részt vettünk, legjobb helyezésünk 6. lett.

- Többszöri telefonálás eredményeként az Innoterv 4,5 MFt-ot fizetett.

- A „Föld Napja” alkalmából szemétgyűjtési akció megrendezésre került, jól sikerült,
eredményes volt. Részt vett az óvoda, iskola és az önkormányzat.

- A lomtalanításra egyeztetés történt a szolgáltatóval. Május 29-én, szombaton lesz a
lomtalanítás.

- Megtörtént Nyáry Pál halálának évfordulójáról a megemlékezés. Nyáry Éva, az ő élettársa,
és a Szent Lázár Lovagrend egy tagja volt jelen a síremléknél történő megemlékezésen. Két
fát is ültettek az emlékmű mellett, egyiket a Nyáry család, másikat pedig az önkormányzat
nevében.

- A francia befektetővel és a Nyeste úrral egyeztető tárgyalásokat folytatott. A befektető két
tételben veszi meg a területet, az egyik felében már most kezdené az építkezést, ha az
engedélyt megkapná, de még az adás-vétel nem történt meg.

- Csatorna beruházással kapcsolatban elmondja, hogy megtámadták a közbeszerzési eljárást,
de nem volt eredményes, a Közbeszerzések Tanácsa elutasította. E héten mennek egy
projektnyitó napra Dánszentmiklósra, ahol bemutatkozik a nyertes cég is. Itt szeretné
figyelmeztetni majd őket, hogy a Dózsa úton figyeljenek oda tervezésnél, mert ott az útépítés
elkezdődik és azt öt évig nem lehet felbontani.

- Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy ifj. Bernula István fákat ajándékozott az
önkormányzatnak, melyek elültetésre kerültek az üres telekre és a kinti parkba.
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- Orgona utcai járda elkészült. Kérik az ott lakók, hogy árkot mielőbb ásasson ki az
önkormányzat. Epres Pál megígérte, hogy meg fogja csinálni.

- Gruber Csaba felhívta, hogy gyógyszerész kamarai ülésen azt a tájékoztatást kapta, hogy ha
ő árul gyógyszert fiók-gyógyszertárba, akkor neki kötelező gondoskodni gyógyszerészről, de
ha az önkormányzat elvállalja a kiszállítást az autójával és a közmunkásával, akkor nem
szükséges gyógyszerész. Mindenképpen az Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottságnak
ezt meg kell tárgyalni, ezt követően a képviselő-testület elé hozni és döntésének megfelelően
fog történni a gyógyszer kiszállítása.

- Pályázatokat írt ki Pest Megye Önkormányzata alapítványoknak és civil szervezeteknek.
Erre nagyon sokan pályáznak Nyáregyházáról.

- Az iskolának egy nagyon jó kezdeményezését tapasztalta, miszerint egy nyílt napot
szerveztek óvodásoknak, Pilisről jöttek át óvodások.

Átadja a szót a képviselő-testületnek.

Maszel László képviselő: javaslata, hogy faültetéskor Széchenyi István emlékére az
önkormányzat ültessen fát az óvoda mögötti területen.

- Kérdezi, mikor lesz Koordinációs Bizottsági ülés, mert javasolni szeretné, hogy ismét
hirdessenek akciót a csatorna-rákötésekre. A legutóbbi akció igen sikeres volt.

Kravecz Lászlóné polgármester válaszolva a felvetésre elmondja, hogy már levélben
megkereste az illetékeseket az akció meghirdetésével kapcsolatban, de a mai napig választ
nem kapott. Javaslata, hogy a Dánszentmiklósi Polgármesterrel közösen írnak levelet, hogy
mindkét település örülne egy, a korábbihoz hasonló rákötési akciónak.

Maszel László képviselő: a Felső-Nyáregyházi óvoda kéményéből a tégla hullik. Véleménye,
hogy nem kéménytéglából építették.

Kravecz Lászlóné polgármester válasza: a Nyár-Víz Kft. ügyvezetőjének tájékoztatása
szerint ők meg tudják oldani a problémát, lebontják a tetőtérig, és újat építenek.

Maszel László képviselő: emlékeztet az ügyvéd úr megbízásának júniusi felmondására.

- December 15-i jegyzőkönyv nem került kijavításra.

- Kérdése, hogy a fénykereszt éjszaki világításra rákötéssel kapcsolatban történt-e előrelépés.

Kravecz Lászlóné polgármester tudomása szerint már megtörtént a rákötés, amennyiben ez
nem így van, akkor kéri, hogy a Katolikus Egyház keresse meg a DÉMÁSZ-t, majd ezt
követően a DÉMÁSZ küld erre vonatkozóan nyomtatványt, amit az önkormányzatnak ki kell
tölteni, hogy hozzájárul a rákötéshez.

Maszel László képviselő: tájékoztatást kér az iskola igazgatójától az osztály-megosztással
kapcsolatban. A környező településeken működik valahol ez a rendszer? Kérdése: nem áll
fenn annak a veszélye, ha ketté osztják a gyerekeket, akkor a közepes képességűek, akik
szeretnék utolérni a jobb tanulókat, nincs annak kitéve, hogy ha előtte nincs olyan példakép,
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akkor lesüllyed az egyes-kettes szintre. Anyagi és szakmai vonzata rendelkezésre áll az
iskolának?

Villand József igazgató: teljes körű felmérést készítettek a felső tagozatban annak érdekében,
hogy a mostani eredményeket tovább tudják javítani. Az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottsági ülésen beszámolt arról, hogy a 2009-es kompetencia méréssel is sikerült néhány
pontértéket javítani az eredményeken. Mindenképpen szeretnének a tehetséggondozásra
nagyobb súlyt fektetni és ennek módszere lenne, hogy egy szárnyaló és egy haladó csoportra
bontva, négy tantárgyra: magyar, matematika, történelem és természetismeret, ill. biológia
osztva. Ezzel kapcsolatban a szülői munkaközösséggel megtörtént az egyeztetés, ezután
mentek ki a háromnegyed éves értékelésnél a felmérő levelek, ezeknek az értékelése most
következik. Első körben mindenképpen a szülői meglátások figyelembevételével szeretnék
ezeket a csoportokat kialakítani és ezután negyedévenként rendszeresen, értékelés alapján
lehetőség lenne, hogy egyik csoportból a másikba tudjanak a tanulók átkerülni. Ez tervezési
stádiumban van jelenleg.
Az országban nagyon sok helyen működik ez a rendszer. Saját tapasztalatát tudja elmondani,
gyermeke az 5. osztályban így kezdte matematika tanulmányait. Úgy gondolja, hogy jól
működött. Ami gond volt, hogy nem volt megszervezve az átjárhatóság. Ez arról szól, hogy
mindenkit saját képességei szerint lehessen fejleszteni.
A rendszer pontosan arról szól, hogy akiben van egy kis ambíció, azt arra kell ösztönözni,
hogy megmutassa a negyedéves értékelések során, alkalmas arra, hogy felkerüljön a jobbik
csoportba.
Szakmai szempontból az iskola alkalmas, mivel mindegyik tanulócsoportot ugyanaz a nevelő
tanítaná, anyagiakban nem jelent plusz költségvetési terhet.

Kravecz Lászlóné polgármester felhívja a képviselő-testület figyelmét, hogy a nem hivatalos
honlapon megjelent, hogy ennek költsége 7 MFt-ba kerül, de tudva lévő ennek realitása nincs.

Ország Mihály András képviselő véleménye, hogy az iskola koncepcióját elfogadja, mert
úgy gondolja, hogy ez egy működőképes modell lenne, és azt is el tudja képzelni, hogy
hoznának ide a környékből diákokat.
Jónak tartaná, ha kialakulna az iskolában egy egységes pedagógiai program, amit nem kell
minden évben változtatni.
Kérdése, hogy a pedagógusok egy része miért nem akarja ennek a módszernek a bevezetését?

Fekete Sándorné képviselő, mint tanár kipróbálta ezt a módszert. Elmondja, hogy azok a
gyerekek, aki egyes-kettes között álltak, azokból ki lehetett hozni a közepes eredményt. Az
ötös tanulók pedig kitűnővel érettségiztek. Először is a szülőnek kell eldöntenie, hogy melyik
csoportba sorolja gyermekét. Jelenleg, a szülői megkeresés alapján, azt tapasztalja, hogy a
szülők nagyon jól látják, hogy gyermekeik hová tartoznak.

Felhívja a képviselő társai figyelmét, hogy szeretne elmenni a Pilisi Egészségház átadására,
meg szeretné nézni, hogy mi az ami ott megépült, nálunk pedig nem.

Maszel László képviselő kéri, hogy a 2010. évi költségvetés kerüljön fel a honlapra.

Kravecz Lászlóné polgármester megköszöni Kovács Zoltán pénzügyi előadó zárszámadással
kapcsolatban végzett munkáját.
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Emlékezteti a képviselő-testületet, hogy korábban döntött a képviselő-testület Rácz István
részére hó eltakarítási munkáért 420 eFt-ról. Időközben kiderült, hogy rosszul számolt – más
óradíjjal – és 450 eFt-ra módosulna az összeg. Kéri ehhez a képviselő-testület hozzájárulását.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:

81/2010. (IV.27.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2010. évi költségvetés terhére 450.000,- Ft-ot
biztosít az önkormányzati utakon elvégzett hó eltakarítási
munkálatok kifizetésére, egyben a 60/2010. (III.29.) számú
határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület a napirenden szereplő
kérdéseket megtárgyalta. Egyéb hozzászólás, javaslat, kérdés  nem érkezett az ülést 18.30
órakor bezárja. További napirendi pontok tárgyalását zárt ülésen folytatja.

- kmf -

Kravecz Lászlóné Zinger Miklós
    polgármester               jegyző


