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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 08-
án 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
Kovács Jolán
Maszel László
Ország Mihály András
Rabné Nánási Eszter
Vajasné Kovács Éva képviselők.

Tanácskozási joggal: Zinger Miklós jegyző
Kelemen József r.alezredes
Kiss Gábor r.őrnagy

Kravecz Lászlóné polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, valamint a megjelent
vendégeket. 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.) Beszámoló a helyi rendőrőrs tevékenységéről.
Előadó: Kiss Gábor rendőrőrs parancsnok.

2.) Beszámoló a Nyáregyházi Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület
működéséről.

Előadó: Fekete László Róbert egyesület vezetője.
3.) Beszámoló a Sport Egyesület helyzetéről és működéséről.

Előadó: Egyesület elnöke.
4.) Előterjesztés bérleti szerződések módosítására – köztemető, tűzoltószertár.

Előadó: Zinger Miklós jegyző.
5.) Előterjesztés költségvetési rendelet módosításáról.

Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester.
6.) Előterjesztés civil szervezetek támogatásáról – rendeletmódosítás.

Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester.
7.) Előterjesztés intézményi együttműködési megállapodás jóváhagyásáról.

Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester.
8.) Előterjesztés iskola-egészségügyi feladatok ellátásáról.

Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester.
9.) Előterjesztés háziorvosi körzetek módosításáról – rendeletmódosítás.

Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester.
10.) Útépítési munkák teljesítése.

Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester.
11.) Egyebek.

a) Csatorna-üzemeltető pénzügyi átvilágítására érkezett ajánlatok.
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b) Gyermek-táboroztatási program.
c) Tájékoztatás bio-tanya rendezvényéről.
d) Járdaépítési kérelem.
e) Ügyvédi megbízás felmondása.
f) Pályázatokról tájékoztatás.
g) Williams TV ajánlata.
h) Óvoda tervezésre vonatkozó ajánlat.
i) Árvízkárosultak megsegítése.

1.) Beszámoló a helyi rendőrőrs tevékenységéről.

Kravecz Lászlóné polgármester nagy tisztelettel köszönti Kelemen József rendőrkapitány
urat, ill. Kiss Gábor rendőrőrs parancsnokát. Kérdezi, hogy szóban kívánnak-e kiegészítést
tenni a beszámolóhoz.

Kiss Gábor rendőr őrnagy: a tavalyi évről elmondható, hogy bűncselekmények számában
viszonylagos stagnálást értek el. A betöréses lopásoknál viszont emelkedés tapasztalható.
Megköszöni a polgárőrök munkáját, jól együttműködnek a körzeti megbízottal, illetve a
rendőrőrssel.
Kaptak egy új traffipax készüléket. Múlt héten árvízi védekezésben vettek részt. Megköszöni
a képviselő-testületnek a támogatást. Várja képviselő-testület kérdéseit.

Maszel László képviselő: a beszámolót átolvasva megállapította, hogy a körzeti megbízott
alapos, jó munkát végez. Amit hiányol, hogy már a tavalyi évben kérte, hogy Nyáregyházán
elkövetett bűncselekmények kerüljenek fel a honlapra, tájékoztatva a lakosságot. Kéri ennek
pótlását.

Kiss Gábor rendőrőrs parancsnoka válaszolva a felvetésre elmondja, hogy a körzeti
megbízott készített összefoglaló jelentéseket, amik fel is kerültek a honlapra, de heti
rendszerességgel ezt nem tudja ígérni, . Rendkívül szerteágazó a körzeti megbízott munkája,
így erre kevesebb idő jut. Ígéretet tesz, hogy havonta egyszer adnak jelentést a hivatal felé.

Kravecz Lászlóné polgármester megköszöni a tartalmas és szerteágazó beszámolót és
örömmel tapasztalja, hogy kissé javul, ill. stagnál a helyzet. Bízik abban, hogy a helyzeten
még javít, hogy május közepétől két településőr is dolgozik a községben. Munkájukhoz sok
sikert kíván.
Megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri a képviselő-testületet, hogy aki
a rendőrőrs tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, szavazzon.

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

96/2010. (VI.08.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Pilisi Rendőrőrs 2009. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját elfogadta.
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2.) Beszámoló a Nyáregyházi Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület
működéséről.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy az írásos beszámoló mindenre kiterjedő,
tartalmas anyag. Jól együttműködnek a körzeti megbízottal, mindenben segítőkészek. Az
egyesület kéri a Tűzoltószertár előtti járda javításához anyaggal történő hozzájárulást,
valamint a futball pálya és a játszótér közötti területet szeretnék pihenőpark kialakítására
igénybe venni. Átadja a szót a képviselő-testületnek.

Fekete Sándorné képviselő véleménye, hogy az egyesület nagyon jó munkát végez a
községben. Minden kérésüket maximálisan támogatja és javasolja, hogy dicséretben is
részesítsék az egyesületet.

Farkas László képviselő elmondja, hogy az egyesületen belül a tűzoltóság is aktívan
működik. Ebben a hónapban hivatásos vizsgát tesznek. Ő is csak dicsérni tudja őket.

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

97/2010. (VI.08.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Nyáregyházi Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó
Közhasznú Egyesület működéséről szóló beszámolóját
elfogadta.

Kravecz Lászlóné polgármester kéri, aki elfogadja, hogy Gaszler Gabriella felmérése
alapján a járda építéséhez szükséges anyagot biztosítsa az önkormányzat, 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:

98/2010. (VI.08.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Nyáregyházi Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó
Közhasznú Egyesület részére a Tűzoltószertár előtt lévő
betonjárda felújítására anyagot biztosít, Gaszler Gabriella
építéshatósági főtanácsos felmérése alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

Kravecz Lászlóné polgármester kéri a képviselő-testületet,  aki elfogadja, hogy a pihenőpark
kialakításához szükséges területet az egyesület rendelkezésére adják, szavazzon.



4

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:

99/2010. (VI.08.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete engedélyezi a Nyáregyházi Faluvédő és Önkéntes
Tűzoltó Közhasznú Egyesület részére a futball pálya és a
játszótér közötti önkormányzati tulajdonú terület
hasznosítását pihenőpark kialakítására.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

3.) Beszámoló a Sport Egyesület helyzetéről és működéséről.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy írásban a beszámolót a képviselő-testület
megkapta, kérdezi a napirend előadóját szóban kíván-e kiegészítést tenni.

Farkas László képviselő, a beszámoló készítője, ill. a sportbizottság tagja nem kíván szóbeli
kiegészítést tenni.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés,
észrevétel nem érkezett. A sportbizottsági ülésen elhangzott,  hogy a következő képviselő-
testületi ülésig  vezetőségi  ill. játékos névsorral érkezik a Sport Egyesület. Elmondja még,
hogy a sportöltöző elkészült.

Kéri a képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a Sport Egyesület beszámolóját, szavazzon.

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:

100/2010. (VI.08.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Nyáregyházi Sport Egyesület 2009. évi
működéséről szóló beszámolót elfogadta.

4.) Előterjesztés bérleti szerződések módosítására – köztemető, tűzoltószertár.

Kravecz Lászlóné polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy szükséges a
szerződések módosítása, a tűzoltó szertár helyiség használatára, ill. a köztemető,  ravatalozó
és berendezési tárgyai üzemeltetésére vonatkozóan.
Átadja a szót a képviselő-testületnek, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.

Maszel László képviselő a tűzoltószertárra vonatkozó szerződés 5. pontjában ellentmondást
fedezett fel a közüzemi díjakkal kapcsolatban.
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Kravecz Lászlóné polgármester válaszolva a felvetésre közli, hogy jelenleg az egyesületnek
nem kell fizetnie. Azonban, ha a következő képviselő-testület úgy dönt, hogy a rezsiköltséget
fizessék, akkor természetesen ennek megfelelően módosul a szerződés.

Fekete Sándorné képviselő: a köztemető, ravatalozó bérleti szerződésével kapcsolatban
kérdezi, hogy szükség van-e az éjjel-nappali halott szállítás ellátására?

Kravecz Lászlóné polgármester válasza: ez eddig is így történt és szükséges is.

Kovács Jolán képviselő kérdése, honnét tudja az önkormányzat a temetések számát.
Elmondja, hogy Monorierdőről is történnek temetések, amiről az önkormányzatnak
lehetséges, hogy nincs is tudomása.

Kravecz Lászlóné polgármester: kizárólag a temetkezési vállalkozó bevallására
támaszkodhat az önkormányzat.
Javasolja a szerződésbe belevenni, hogy minden hónap végén a temetkezési vállalkozó jöjjön
be az önkormányzathoz egyeztetni a temetések számát és ennek alapján fizesse be a korábban
határozatban szabályozott 10 eFt-ot temetésenként.

Kovács Jolán képviselő javasolja, a szerződésbe írják bele, hogy amennyiben az
önkormányzat tudomására jut, hogy a vállalkozó nem fizette be valamely temetés után a 10
eFt-ot, felbontják vele a szerződést.

Kravecz Lászlóné polgármester javasolja, hogy ne külön pontban szerepeljenek ezek a
javaslatok, hanem szóban közölni fogja a temetkezési vállalkozóval.
Kérdése, hogy maradjon-e a temetkezési vállalkozó, vagy írjanak ki pályázatot.

Fekete Sándorné képviselő nem gondolja, hogy váltani kellene.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett,
kéri a képviselő-testületet, aki elfogadja a tűzoltó szertárra vonatkozó helyiséghasználati
szerződést az előterjesztésben leírtak szerint, szavazzon.

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:

101/2010. (VI.08.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az előterjesztés szerint rendező elvek figyelembe
vételével, a 64/2010. (III.29.) sz. kt. határozatában foglaltak
alapján az előterjesztés melléklete szerinti szerződés
tervezet szerinti változatban, az ott meghatározott
tartalommal hagyja jóvá, egyben a Képviselő-testület
felkéri a Polgármestert, hogy a Nyáregyházi Faluvédő és
Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesülettel a szerződést
kösse meg.
Határidő: 2010. 06. 30.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.
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Kravecz Lászlóné polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a köztemető,
ravatalozó és berendezési tárgyai üzemeltetésére előterjesztett bérleti, kegyeleti szolgáltatási
szerződést, 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:

102/2010. (VI.08.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az előterjesztés szerint rendező elvek figyelembe
vételével, bérleti, kegyeleti szolgáltatási szerződés a
Nyáregyházai köztemető, ravatalozó és berendezési
tárgyai üzemeltetésére az előterjesztés melléklete szerinti
szerződéstervezet szerinti változatban, az ott meghatározott
tartalommal hagyja jóvá az alábbiak figyelembe vételével:

1. 5 éves időtartamra köthető meg a szerződés.
2. A ravatalozó épületének, helyiségeinek,

berendezéseinek bérléséért összefüggésben a Szerződés
XII. fejezet 1. pontjában meghatározott díjat tartozik
fizetni, amely összeg minden évben, először 2011. év
január 01-től a tárgyidőszakot megelőző évnek a KSH
által közölt lakossági fogyasztói árindex összegével
növekszik, de legalább 5 %-kal.

3. XII. fejezet – Az elszámolás szabályai a szerződés
fennállása  és  megszűnése  esetén  – 1. pontjában
10.000,- Ft-ot, azaz tízezer forintot állapít meg a
szerződés I. fejezet 1. fejezet 1. pontjában foglaltak
figyelembe vételével.

4. A szerződő fél kiválasztásának jogát a
Polgármesterre átruházza.

5. Egyben a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert,
hogy a Képviselő-testület által fentiekben rögzítettek
figyelembe vételével a szerződést kösse meg.

Határidő:  1. pontra: azonnal
2. pontra: 2010. 06. 30-ig.

Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

5.) Előterjesztés költségvetési rendelet módosításáról.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a költségvetési
rendelet módosításáról szóló előterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a
képviselő-testületet, aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, 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 rendeletet alkotta:

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

11/2010. (VI.09.) számú  r e n d e l e t e

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
módosított 3/2010. (II.16.) sz. rendelet módosításáról.

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló –
többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján – figyelembe véve ezen
jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.)
kormányrendeletben meghatározottak alapján, az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
szóló 3/2010. (II.16.) 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 – 2010. évi
költségvetésének
a) bevételi főösszegét                      489.716 eFt-ban
b) kiadási főösszegét                       489.716 eFt-ban állapítja meg.

(2) A rendelet 6. §-a következőkre módosul, és a jelen rendelet 1. számú mellékleteként
kiadott 2/e. sz. melléklettel egészül ki:

„6. § (1) A 3. §. (b) bekezdés szerinti kiadási főösszegéből az önkormányzat működési,
fenntartási, kiadási előirányzatait, kiemelt előirányzatonként a képviselő-testület a
következők szerint határozza meg:
Működési kiadások előirányzata összesen:                  436.341 eFt
ebből:

- személyi jellegű kiadások 233.532 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok 57.657 eFt
- dologi jellegű kiadások 104.591 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai 40.561 eFt
Támogatások 1.561 eFt
Pénzeszköz átadás 13.430 eFt

A felhalmozási kiadás 24.822 eFt
Fejlesztési hitel (tőke+kamat) 11.847 eFt
Általános tartalék 1.715 eFt

(3) A képviselő-testület 3. §-ban meghatározott főösszegeken belül a Polgármesteri
Hivatal 2010. évi költségvetésének
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(a) bevételi főösszegét          265.663 eFt-ban állapítja meg.

A 3. § (b) bekezdés szerinti kiadási főösszegéből az önkormányzat Polgármesteri Hivatal
működési, fenntartási, kiadási előirányzatait, kiemelt előirányzatonként a képviselő-testület a
következők szerint határozza meg.

(3) A képviselő-testület rendelete 6. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kiadási főösszegből a
Polgármesteri Hivatal működési, fenntartási, kiadási előirányzatait, kiemelt előirányzatonként
a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások előirányzata összesen:          232.373 eFt
ebből:

- személyi jellegű kiadások 109.090 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok 26.988 eFt
- dologi jellegű kiadások 55.734 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai 40.561 eFt
Támogatások 1.561 eFt
Pénzeszköz átadás 13.430 eFt

A felhalmozási kiadás összesen 4.737 eFt
A felhalmozási kiadás részleteiben:
      - ELMIB részvények vásárlása 2.437 eFt
      - Rendezési Terv vásárlása 2.000 eFt
      - számítástechnikai eszköz konfigurációk
       (számítógép,monitor beszerzés, irodai szoftverrel
        pénzügy, ebből: építésügyre 1 d b laptop)

300 eFt

Fejlesztési hitel (tőke + kamat) 11.847 eFt

Általános tartalék 1.715 eFt

(4) A 3. §-ban foglalt előirányzatokból a képviselő-testület az önkormányzat önállóan
működő költségvetési szervei eredeti előirányzatként tervezett működési és felhalmozási
kiadásait  kiemelt  előirányzatonként  a  II.  és  a  III.  címen  a  2/a-2/c.  sz.  melléklet  szerint,
intézményei bevételeit az 1/a. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(5) A 3. §-ban foglalt előirányzatokból a képviselő-testület az önkormányzat önállóan
működő költségvetési szervei módosított előirányzatait, a tervezett működési és felhalmozási
kiadásait kiemelt előirányzatonként a II. és III. címen a 2/e. sz. mellékletben foglaltak szerint
állapítja meg.

2. §.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat címrendjét, az önkormányzat 2010. évi
költségvetéséről szóló módosított 3/2010. (II.16.) sz. rendelet 2. sz. mellékletében
meghatározottak helyett, ezen rendelet 2. sz. mellékletében meghatározottak szerint határozza
meg.
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(2) A rendelet 2010. június 01-n lép hatályban, kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltaknak
megfelelően a jegyző gondoskodik.

6.) Előterjesztés civil szervezetek támogatásáról – rendeletmódosítás.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a civil szervezetek
támogatásáról szóló rendeletet módosítani szükséges, mivel az első fordulóban nem lett
kiosztva pénz és ezt követően rendeletmódosítást kellett beiktatni, ami szerint augusztus
utolsó munkanapjáig nyújthatnak be pályázatokat a maradék összegre.

Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a
képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a rendeletmódosítást, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 6 igen szavazattal, 1 ellenében, 2 tartózkodás mellett a
rendeletmódosítást nem fogadta el.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy a 611 eFt-os pénzmaradványról a
későbbiekben döntenek.

7.) Előterjesztés intézményi együttműködési megállapodás jóváhagyásáról.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy jogszabályi változások miatt szükségessé
vált az előterjesztés szerinti intézményi együttműködési megállapodás rendjének
szabályozása.

Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel, más javaslat nem
érkezett. kéri a képviselő-testületet, amennyiben elfogadja az előterjesztésben szereplő
együttműködési megállapodást, 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:

103/2010. (VI.08.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az intézményi együttműködésre
vonatkozó „Együttműködési megállapodás”-t tartalmazó
előterjesztést elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert, a
Jegyzőt és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
vezetőit az „Együttműködési megállapodás” aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester, Jegyző,

részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
vezetői.
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8.) Előterjesztés iskola-egészségügyi feladatok ellátásáról.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a napirendi pontot az
Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta. A bizottság elfogadásra javasolja
a képviselő-testületnek.

Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel, más javaslat nem
érkezett. Kéri a képviselő-testületet, hogy aki elfogadja az előterjesztés szerint
megállapodást, 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:

104/2010. (VI.08.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az iskola-egészségügyi feladatok ellátására
vonatkozó „Megállapodást” elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester, Jegyző

részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
vezetői.

9.) Előterjesztés háziorvosi körzetek módosításáról – rendeletmódosítás.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontot
az Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta. Köszönti dr. Teveli Zsombor
háziorvost.
Felkéri, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban tegye meg észrevételét.

Dr. Teveli Zsombor háziorvos: elmondja, hogy kérése nagyrészt etikai, hátrányosan a másik
körzetet nem érinti. Ellátási vitái a másik háziorvossal nincs és nem is volt. Személy szerint
neki,  – ha elfogadja a képviselő-testület a változtatást – kicsit kedvezőbb lesz az OEP
finanszírozása, ha 1500 fő alatt marad az ellátottak száma.
Kéri még a képviselő-testület hozzájárulását, hogy a rendelési idő szerdai napokon 12.00-
16.00 órára módosuljon.

Maszel László képviselő az Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondja,
hogy a bizottsági ülésen tárgyalták kérését és megállapították, hogy dr. Teveli Zsombor
háziorvos ellátott betegek létszáma 1500 fő felett van, így a finanszírozás kevesebb volt. Úgy
gondolja, hogy az emberek feje fölött nem dönthetnek, mert az emberek döntik el, hogy
melyik orvosnak adják a kártyát. A képviselő-testület arról dönthet, hogy a területi elosztás
hogyan történjen.
Ha a  Doktor úr kérését teljesítenék, miszerint az Ady Endre utat és a Kölcsey Ferenc utcát
leveszik a II. sz. körzetből, az 281 fő mínuszt jelentene, vagyis az ellátottak száma 1155 főre
csökkenne. Számítása szerint, ha ezt a két utcát el sem vennék, és még a Szőlő utcát is hozzá
adnák, akkor is csak 1486 fő lesz az ellátottak száma. Az I. sz. körzetben így 1694 fő lenne
az ellátottak száma.
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Ország Mihály András képviselő úgy gondolja, ilyen állapotok mellett méltányolandó a
Doktor úrnak, hogy próbáljanak erőfeszítéseket tenni, hogy az ő körzete 1500 fő alatt legyen.
Közbenső javaslatot tesz: az Ady Endre utca átkerülnek az I. sz. körzetbe, a Szőlő utca
viszont bekerülne a II. sz. körzetbe. Így nem lépné át az 1500 főt, mert kb. 1410 főre csökken
a létszám.

Bernula István képviselő elmondja, hogy ha ezt így elfogadja a képviselő-testület, akkor egy
gesztust gyakorol dr. Teveli Zsombor felé. Az önkormányzat érdeke az lenne, ha 1486 fő
lenne a II. sz. körzetben lévő ellátottak száma.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel, javaslat nem
érkezett. Kéri a képviselő-testületet, hogy aki az elhangzott javaslattal egyetért, miszerint dr.
Marjai Viktor körzetéhez kerüljön az Ady Endre út, Szegfű utca,  Rózsa utca, Bernula tanya,
Pótharasztpuszta és Széchenyi köz, valamint dr. Teveli Zsombor körzetéhez tartozzon a
Szőlő utca, Árpád köz, Szivárvány utca, és elkerüljön tőle az Ady Endre utca,  szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 8 igen szavazattal, 1 ellenében, a következő rendeletet
alkotta:

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

12/2010. (VI.09.) számú  r e n d e l e t e

az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Nyáregyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény 152.§./2/ bekezdése – mint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16.§./1/ bekezdése által meghatározott – törvényi felhatalmazás alapján – tekintettel
az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2.§./2/ bekezdésére - megállapítja
és kialakítja illetékességi területén az egészségügyi alapellátások körzeteit.

1.§.

Általános rendelkezések

/1/ E rendelet Nyáregyháza Község Önkormányzata illetékességi területén területi ellátási
kötelezettséggel, Nyáregyházai székhellyel működő háziorvosi körzeteket, házi
gyermekorvosi körzetet, fogorvosi körzetet, a védőnői ellátás körzetét, az iskola-egészségügyi
ellátást, valamint az alapellátáshoz kapcsolódó Pilis székhellyel működő orvosi ügyeleti
ellátást, mint több településre is kiterjedő ellátást határozza meg .

/2/ Működési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység – az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2.§./2/ bekezdése alapján – csak e rendeletben
meghatározott háziorvosi körzetekben folytatható – a szabad orvosválasztás jogának
tiszteletben tartása mellett.
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2.§.

Háziorvosi körzetek

/1/ Az I. számú háziorvosi körzet, székhelye: 2723. Nyáregyháza, Nyáry Pál út 39
     A háziorvosi körzet leírását a Rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

/2/ A II. számú háziorvosi körzet, székhelye: 2723Nyáregyháza, Lázár u 20
     A háziorvosi körzet leírását a Rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

3.§.

Házi gyermekorvosi körzet

/1/ Nyáregyháza Község Önkormányzata teljes illetékességi területe egy házi gyermekorvosi
körzetet alkot.

/2/ A házi gyermekorvosi körzet székhelye: 2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál u 39.

4.§.

Fogorvosi körzet

/1/ Az Önkormányzat teljes illetékességi területe egy fogorvosi körzetet alkot.

/2/ Nyáregyháza Község Önkormányzata a fogorvosi alapellátásról a 2723 Nyáregyháza, Ady
E .u 1.  székhelyű fogorvosi körzet útján gondoskodik.

5.§.

Védőnői körzetek

/1/ Az I. számú védőnői körzet, székhelye: 2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál u 39.
     A védőnői körzet leírását a Rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

6.§.

Az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátás

/1/ Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az Önkormányzat központi orvosi ügyelet
működtetésére kötött egészségügyi feladat-átadási, - átvállalási szerződés útján, több
teleülésre kiterjedően, a 2721 Pilis, Rákóczi út 40. szám alatti székhelyű központi ügyelet
útján biztosítja.

7.§.

Iskola egészségügyi ellátás

/1/ Az iskola egészségügyi ellátás a házi gyermekorvos és a védőnő(k) útján biztosított a
Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nyáregyházai telephelyű
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intézményben, óvodai nevelés tagintézményeiben, iskolai oktatásban részesülő gyermekek,
tanulók számára.

/2/ Az iskola egészségügyi ellátás biztosítása tekintetében az I. védőnői körzethez tartozik az
óvodai nevelésben és az általános iskola oktatás-nevelésben részt vevő gyermekek, tanulók
ellátása. A házi gyermekorvosi körzethez tartozik a valamennyi Nyáregyházai telephelyű
intézményében, óvodai nevelésben részesülő gyermek, iskolai oktatás-nevelésben részesülő
tanuló ellátása.

8.§.

Záró rendelkezések

/1/ A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

/2/ A rendelet kihirdetéséről – a helyben szokásos módon – a jegyző gondoskodik.

/3/ A rendelet mellékletei:
- 1. számú melléklet: A háziorvosi körzetek leírása.
- 2. számú melléklet: A védőnői körzet leírása.

- Rendelési idő módosítása.

Kravecz Lászlóné polgármester kéri a képviselő-testületet, aki elfogadja, hogy dr. Teveli
Zsombor háziorvos szerdai rendelési ideje 12.00 órától 16.00 órára módosuljon, 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:

105/2010. (VI.08.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete dr. Teveli Zsombor rendelési idejét szerdai
napokon 12.00-16.00 óráig tartó időtartamban határozza
meg a II. számú háziorvosi körzetben.

Az egyéb napok rendelési ideje nem változik.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

10. Útépítési munkák teljesítése.

Kravecz Lászlóné polgármester emlékezteti a képviselő-testületet, hogy áprilisi ülésén a
Károlyitelep és Csalogány utca építésére vonatkozó Epres Trans Kft. árajánlatát elfogadta. A
nagy esőzések miatt felmerültek plusz munkálatok. A Csalogány utcában 110 m3 inert
hulladék került beszállításra, terítésre, tömörítésre. Az Orgona utcában megtörtént az árok
ásás és tereprendezés, a Toldi utca eleje rendbe lett téve egyengetéssel, mart aszfalttal



14

javítva, ill. a Károlyitelep 700 méteres földszakasza az esőzések miatt járhatatlanná vált, itt
egyengetés és inert hulladékkal töltést végeztek. Ez összesen 722.438,- Ft összeget képvisel.
Tájékoztatja még a képviselő-testületet, hogy időközben a közmunkásokkal a Harang
utcában, Lázár utcában árkot ásattak és inert hulladékkal történő feltöltés is volt.

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

106/2010. (VI.08.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Csalogány, Orgona, Toldi és Károlyitelep utak
esőzés miatti munkálataira (egyengetés, mart aszfalttal
javítás, inert hulladékkal feltöltés, árok ásás) 722.438,- Ft
munkadíj kifizetését az Epres Trans Kft. részére
engedélyezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti a Széchenyi köz lakói nevében faxon érkezett
kérelmet, miszerint az út járhatatlan. A Széchenyi közben is nagy problémát jelent, hogy
nincs árok. Javaslata ennek az utcának a rendbe tétele.
Várja a képviselő-testület észrevételeit.

Fekete Sándorné képviselő elmondja, hogy az ott lakók összefogásával korábban zúzott
kővel rendbe tették. Továbbra is az a gond, hogy Széchenyi köz bejáratától kezdődően nincs
árok  egyik  oldalon  sem,  valamint  ebben  az  utcában  van  egy  kis  közért,  ahová  napi  szinten
több teherautó jár be. Véleménye szerint ezek az autók okozzák a nagyobb gondot.
Ugyanilyen rossz az út a Wekerle utca végén is, itt is szintén a nagy autók okozzák az út
minőségének romlását. Javasolja ezen utak javítását.

Ország Mihály András képviselő javasolja, hogy a 611 eFt-ot fordítsák az utak javítására.
Kérdése, hogy az árok ásási program hogyan halad?

Kravecz Lászlóné polgármester válaszolva a kérdésre elmondja, hogy a közmunkások
végzik az árkok ásását, ahol a legindokoltabb, pld. Lázár utca, Harang utca.

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, 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,
a következő határozatot hozta:
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107/2010. (VI.08.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a társadalmi szervezetek támogatására elkülönített
alapból fel nem használt 611 eFt-ot a helyi utak javítására
fordítja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a Saubermacher Kft.
hulladékszállító autója a temetőbe nem tud bemenni addig, míg ennyire homokos a terület,
mert elakad. Kérik, hogy a bemenő utat, a két parcella között inert hulladékkal stabilizálja az
önkormányzat. Ezt viszont nem tartja esztétikusnak a temetőbe. Mindenképpen megoldást
fog keresni a kérdéses útszakasz rendbe tételére.

11.) Egyebek.

a) Csatorna-üzemeltető pénzügyi átvilágítására érkezett ajánlatok.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az előző testületi
ülésen az a döntés született, hogy a Második-Innokom csatorna-üzemeltető pénzügyi
átvilágítására kérjen másik ajánlatot is. Ez megtörtént, a Vincent Auditor Kft. részéről, mely
szerint 450.000,- Ft + Áfa összegért vállalná ezt a feladatot. A Rekord ’96 Kft-től pedig
300.000,- Ft + Áfa összegről érkezett ajánlat.
Kéri a képviselő-testület döntését, hogy igénybe vegyék-e a szolgáltatást.

Ország Mihály András képviselő kérdése, hogy mit várnak ettől az átvilágítástól? Javasolja
ezen összeg beépítését az útjavításokra.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja a kérdésre válaszolva, hogy a koordinációs
bizottság tapasztalta már, hogy komoly gondok vannak. Itt merült fel, hogy jó lenne egy
belső ellenőrzéssel átnézetni, de véleménye szerint ez a vizsgálat a tényeken  nem fog
változtatni. Gondol itt például a magas bérleti díjra, vagy könyvvizsgálói díjra.

Farkas László képviselő is egyetért azzal, hogy a fenti összeget inkább fordítsák az utak
javítására.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja: egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri a
képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy ne éljenek az átvilágítási lehetőséggel,
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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108/2010. (VI.08.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a csatorna-üzemeltető cég pénzügyi átvilágítási
lehetőségével nem kíván élni.

b) Gyermek-táboroztatási program.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat
minden évben támogat rászoruló diákokat az „Először a Balatonná1” program keretében. Az
iskola javaslata alapján 4 fő támogatásához kéri a képviselő-testület hozzájárulását. Az
önkormányzati hozzájárulás mértéke 15.000,- Ft/fő.
Kéri a képviselő-testületet, 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:

109/2010. (VI.08.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 4 fő általános iskolai tanulót javasol a Pest Megyei
Gyermek és Ifjúsági alapítvány Zamárdiban lévő táborába
2010. augusztus 20-26-ig. A táboroztatás költsége 15.000,-
Ft/fő, összesen: 60.000,- Ft.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

c) Tájékoztatás bio-tanya rendezvényéről.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Győrfi János, aki
újlengyeli tanyán él, kéréssel fordult a környező települések önkormányzataihoz, mely
szerint  június 27-én országos bio-napot rendez és ehhez kér anyagi támogatást. A tanya
Újlengyel és Nyáregyháza között található, itt már nyáregyházi iskolások is jártak kirándulás
alkalmával. Termőföldjük 6 éve biokontroll által ellenőrzött terület. Gazdaságukban
szántóföldi és konyhakerti növények mellett, egyéb háziállatok is vannak. Javaslata, hogy 20
eFt-tal támogassák a rendezvényt.
Várja a képviselő-testület véleményét, javaslatát.

Bernula István és Ország Mihály András képviselők  egyetértenek a javaslattal.

Rabné Nánási Eszter képviselő nem javasolja az anyagi támogatást. Véleménye, hogy ezt
az összeget is be kell tenni az útjavítási alapba.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett.
Kéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy a bio-nap megrendezéséhez 20 eFt
összegben támogatást adjanak, 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, 1 ellenében, tartózkodás nélkül, a
következő határozatot hozta:

110/2010. (VI.08.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az újlengyeli bio-tanyán megrendezésre kerülő
Országos Bio Nap szervezőit 20.000,- Ft-al támogatja.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

d) Járdaépítési kérelem. (Hunyadi utca)

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy kérelem érkezett a
Hunyadi utca végén lakóktól, miszerint 4 ingatlan előtt nincs járda és ezt szeretnék
megcsinálni, ehhez kérik, hogy az anyagot biztosítsa az önkormányzat.
Megállapítja, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a
képviselő-testületet, aki elfogadja a kérelemben foglaltakat, 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:

111/2010. (VI.08.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Hunyadi utca lakóinak járdaépítésre vonatkozó
kérelmét támogatja. Az járda építéséhez szükséges anyagot
biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

e) Járdaépítési kérelem. (Kossuth Lajos utca)

Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti a Kossuth Lajos utca lakóinak járda építésére
vonatkozó kérelmét, mely szerint 6 ingatlan előtt kérik a járda építéséhez szükséges anyag
biztosítását. Ha ez elkészülne, akkor a Kossuth Lajos utca teljes hosszában kész lehetne a
járda.
Megállapítja, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. Kéri a
képviselő-testületet, aki egyetért a kérelemben foglaltakkal, 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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112/2010. (VI.08.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Kossuth Lajos utca lakóinak járdaépítésre
vonatkozó kérelmét támogatja. A járda építéséhez
szükséges anyagot biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

f) Ügyvédi szerződés felmondása.

Kravecz Lászlóné polgármester emlékezteti a képviselő-testületet, hogy korábban többször
felmerült, hogy dr. Kiss György ügyvéddel fennálló szerződést 2010. december 31-ével
felmondja a képviselő-testület. Kérdése, hogy ezzel kapcsolatban van-e észrevétel.

Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, hogy aki
egyetért azzal, hogy december 31-ével dr. Kiss György ügyvéddel felmondja az
önkormányzat az átalánydíjas szerződést, 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:

113/2010. (VI.08.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Dr. Kiss György és Társa Ügyvédi Irodával
fennálló Megbízási és együttműködési szerződést annak 10.
pontja c.) alpontja alapján 2010. december 31. napjára
felmondja.

g) Pályázatokról tájékoztatás.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az IKSZT pályázat
nem nyert. El lett utasítva, mert a WC kialakításánál nem volt elég hely, hogy az
akadálymentesítés is megoldható legyen.
Ennek ellenére megoldást kell keresni a régi községháza épület homlokzatának javítására,
állagmegóvás céljából.

Megyei pályázatokon nyert az „Egyműszakos Iskoláért” alapítvány, az óvoda alapítvány, és a
Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

h) Williams TV ajánlata.

Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti a Williams TV ajánlatát, miszerint felhívásokat
közzé tesznek ingyen, ill. egy-két alkalommal évente a település életében meghatározó
szerepet játszó rendezvényekről is ingyen készítenek összefoglalót. Közreműködnek testületi
üléseken is, de ezért már fizetni kell.
Javaslata, hogy a Falunapra hívják meg őket.
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i) Óvoda tervezésére vonatkozó ajánlat.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Jókai úti óvoda
felső szintjének tervezésére a költségvetésben 650 eFt el van különítve. Egy ajánlat érkezett a
tervezésre,  – Balatoni Pál -   mely bruttó 450 eFt összegű. Ebbe benne van a tűzvédelmi, ill.
a statikai vizsgálat is. Pályázati kiírásoknál feltétel a tervanyag megléte.
Várja a képviselő-testület véleményét.

Maszel László képviselő elkeserítőnek tartja a Jókai úti óvoda falán lévő repedést.
Véleménye, hogy a tetőtér beépítés még rontani fog a jelenlegi állapoton. Addig nem
támogatja a terv elkészítését, még egy hivatalos statikai vélemény az épületről nem készül el.

Bernula István képviselő javasolja a terv elkészítését.

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

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 8 igen szavazattal, 1 ellenében,  tartózkodás nélkül, a
következő határozatot hozta:

114/2010. (VI.08.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Balatoni Pál tervező Jókai úti óvoda tetőterének
tervezésére vonatkozó ajánlatát bruttó 450.000,- Ft
összegben elfogadja.
Fenti összeget a 2010. évi költségvetés terhére biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

j) Horváth Zoltán telekügye.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy döntést kell hozni a
napirendi ponttal kapcsolatban, mert Horváth Zoltán ügyvédje az Államigazgatási Hivatalhoz
panaszbeadványt tett. Az Államigazgatási Hivatal kéri, hogy az önkormányzat gyors döntést
hozzon azzal kapcsolatban, hogy kíván-e fizetni Horváth Zoltán részére.
Mint köztudott sem a DÉMÁSZ, sem a Katasztrófavédelem nem kíván ebben a kártérítésben
részt venni.
Kéri a képviselő-testület véleményét.

Fekete Sándorné képviselő véleménye, hogy a telket nem kell megvenni.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett.
Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért a javaslattal, miszerint az önkormányzat Horváth
Zoltán tulajdonát képező ingatlant nem kívánja megvásárolni, 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:

115/2010. (VI.08.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Horváth Zoltán tulajdonát képező Kossuth Lajos
utca és Csalogány utca sarkán lévő ingatlant nem kívánja
megvásárolni.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

k) Közbeszerzés jogi tanácsadás, projekt menedzseri munka és könyvvizsgálat
kifizetése.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatos önkormányzatukra eső összeg 1.049.125,- Ft. Ha a társulás létrejön, akkor ennek
Áfa tartalmát visszaigényelhetjük. Várja a képviselő-testület véleményét.

Zinger Miklós jegyző: ezen összeg, ami a kifizetésben szerepel, nem volt tervbe véve, arról
volt szó, hogy a támogatás kiterjed erre is, vagyis visszaigényelhető Áfa lesz. Most úgy áll a
dolog, hogy nem és emiatt társulást kell létrehozni. Ha a képviselő-testület nem járul hozzá a
kifizetéshez, akkor Dánszentmiklósnak pereskednie kell és az ügymenet így megakad.

Fekete Sándorné képviselő elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság ezen összeg kifizetését
javasolta a képviselő-testületnek, a költségvetésben szerepel.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, korábban már tételesen ezt elfogadta a képviselő-
testület.

Maszel László képviselő: személy szerint azzal van gondja, úgy érzi a gesztor valamit nem jól
csinál az Áfa-val kapcsolatosan. Kérdése: mikor jön létre a társulás.

Zinger Miklós jegyző: a KEOP pályázat szerint két szakasz van: az előkészítés és a kivitelezés
szakasza. Az előkészítés szakasz kedvezményezettje az önkormányzat. Jogszabály szerint a
második részre pedig a társulás. A KEOP szabályzata szerint a társulásnak akkor kell
létrejönnie, mire a pályázat második fordulós szakába érünk. A társulásra most azért lesz
szükségünk, hogy az Áfa-t el tudjuk rendezni, mert ennek visszaigénylésére csak akkor lesz
lehetőség, ha az önkormányzat és a gesztor önkormányzat a kapott számlát tovább számlázza a
társulásnak a számára és a társulás fizeti ki, ill. igényelheti vissza az Áfa-t. A társulás lesz a
kivitelező, amely összefüggésbe hozható a majd bevételt eredményező közszolgáltatási
tevékenységgel.

Fekete Sándorné képviselő kérdése: ha pl. július 1-én megalakul a társulás, akkor májusi
számla Áfa-ját visszaigényelheti-e?
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Zinger Miklós jegyző: a számlákat mindenképpen ki kell fizetni, annak ellenére, hogy adott
esetben tudja, probléma van a kifizetett összeg visszatérülésével, akár támogatásból, akár az
Áfa-ból.

Maszel László képviselő: semmi gondja nem lenne akkor, ha már a társulás megalakult volna.
Véleménye, hogy a projektmenedzser végzett rossz munkát.

Ország Mihály András  képviselő számára teljesen átláthatatlan ez az ügy, évek óta húzódik,
vannak projektmenedzserek, könyvvizsgálók és senki nem tudja kinek mi a dolga, ki a felelőse.
Eközben a képviselő-testület kapja a kritikát a lakosságtól, hogy nem csinálnak semmit.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy három nappal ezelőtt derült ki, akkor kaptak
egy PM állásfoglalást.

Zinger Miklós jegyző: a projektmenedzser a megnyert pályázat alapján lett kiválasztva, semmi
köze ehhez a problémához. Az a probléma, amivel most szembe nézünk, az a pályázat
benyújtásakor keletkezett. Akkor úgy nyilatkoztak, hogy van Áfa-visszaigénylési jog. A
támogatás csak a nettó összegre lett megállapítva, mert az Áfa visszaigényelhető, tehát a
pályázónak azt meg kell előlegezni és majd visszaigényli.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés észrevétel nem érkezett, kéri
a képviselő-testületet, hogy aki elfogadja az 1.049.125,- Ft Áfa tartalom kifizetését, 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:

116/2010. (VI.08.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete csatorna-beruházás kivitelezése előkészítésének
megvalósításával kapcsolatosan felmerülő 1.049.125,- Ft
Áfa fedezetét biztosítja.

l) Cothec ügyről tájékoztató.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban az ügyvéd úr megfogalmazta a peranyagot, be fogjuk nyújtani a bíróságra.

m) 4606. sz. út felújítása.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 191/2009. sz.
Korm.rendelet értelmében fedezetkezelői számlát kell nyitnunk, amelyre a beruházás
fedezetét helyezik. Sem a Magyar Közút, sem a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
nem rendelkezik az egész ország területét érintő útfelújítási projektek több tízmilliárdos
fedezetéül szolgáló tartalék lekötésével.
Elmondja, hogy levélben kereste meg a 4605. sz. út javításával kapcsolatban a Magyar
Közutat, mivel áldatlan állapotban van, segítségére volt a Polgári Védelem Monori
Kirendeltségének Parancsnoka, aki alátámasztotta, hogy ha 4. sz. főúton bármilyen
katasztrófa történik, az elterelés minden esetben a 4605. sz. útra van.
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n) Pályázati lehetőség belterületi csapadékvíz elvezetésére.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy pályázati lehetőség van belterületi
csapadékvíz elvezetésére, 90 %-os a támogatás. Jelen pillanatban nem tartja esélyesnek ha
pályázna az önkormányzat, mivel most elsősorban az árvízzel borított területek élveznek
elsőbbséget.

o) Árvízkárosultak támogatása.

Kravecz Lászlóné polgármester javasolja, hogy - kiválasztva egy árvíz sújtotta települést -
támogatást kellene részükre adni.

Fekete Sándorné képviselő egyetért a javaslattal, és kezdeményezi, hogy személyesen kell
részükre átadni az adományt.

Ország Mihály András képviselő felajánlja, hogy az összegyűlt adományokat, saját
költségén elszállítja a kiválasztott településre. Javasolja, hogy a lakosságot is vonja be az
önkormányzat az adományozásba.

Kravecz Lászlóné polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy Sajóecseg  település
számlájára utaljanak 100.000,- Ft-ot, plusz a lakossági adományokat, ill. óvoda által
felajánlott bútorokat Ország Mihály képviselő úr elszállítja. Kéri a képviselő-testületet, hogy
aki fenti javaslattal egyetért, 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:

117/2010. (VI.08.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Sajóecseg árvíz sújtotta település támogatására
100.000,- Ft-ot adományoz.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

Egyéb tájékoztatás.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a mai napon
Kaszner Margit festőművésznőtől kapott egy értesítést, végrendeletével kapcsolatosan, fel
fogja keresni személyesen.
Nyáry Éva felajánlotta, hogy festményeit 4 MFt-ért vegye meg az önkormányzat, ebből 2
MFt-ot az önkormányzatnál hagyna. Sajnos erre lehetőség nincs, mivel az önkormányzatnak
költségvetése ezt nem engedi meg.
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Maszel László képviselő észrevételei:

- Kérdése, hogy előrelépés történt-e Pilis-Nyáregyháza közös ipari parkkal
kapcsolatban. Kéri felvenni a kapcsolatot Pilis Polgármesterével.

Válasz: előrelépés nem történt, művelési ágból kivonást kell ezzel kapcsolatban
elindítani.
- Megköszöni a jegyzőkönyv kijavítását.
- Beszámol a katolikus temető rendbetételéről, sokan részt vettek. Segítséget kér abban,

hogy a kivágott ágakat, bokrokat el kellene égettetni a közmunkásokkal.
Válasz: nagyon nagy a mennyiség, nem biztos, hogy ott el lehet égetni.
- Köszönetét fejezi ki az egyházaknak, hogy június 4-én 16.30-kor megszólaltatták a

harangokat a trianoni gyalázat emlékére.
- Megszűnt a kéményseprők kirendeltsége Nyáregyházán, kérdése, kié az épület.
- A tiszteletdíjakkal kapcsolatban kéri, minden képviselő kapja meg írásban, hogy

mennyi tiszteletdíjat kapott meg és még mennyi az, ami megilleti.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület a napirenden szereplő
kérdéseket megtárgyalta. Egyéb hozzászólás, javaslat, kérdés nem érkezett az ülést 19.15
órakor bezárja.

- kmf -

Kravecz Lászlóné Zinger Miklós
    polgármester               jegyző


