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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus
31-én 17.00 órai kezdettel megtartott, rendkívüli, nyilvános üléséről,
Nyáregyháza, Nyáry Pál u. 37. szám alatt.

Jelen vannak:
szavazati joggal:   Kravecz Lászlóné polgármester

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

Tanácskozási joggal: Zinger Miklós jegyző

Kravecz Lászlóné polgármester köszönti a képviselő-testület megjelent tagjait és a
vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 12 fős testület 8 tagja
megjelent. Javaslatára az ülés napirendjét  - kiegészítve az egyebekkel -  a képviselő-testület
az alábbiak szerint fogadta el.

1.) Nyáry Pál Általános Iskola és AMI pedagógiai programjának és más
dokumentumai módosítása.

Előadó: Villand József igazgató

2.) Napsugár Óvoda helyi nevelési programjának módosítása.
Előadó: Lipót Pál Józsefné óvodavezető

3.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester.

4.) Egyebek.
a) Járdaépítési kérelem.
b) „Év Családja Pest megyében” pályázat.

1.) Nyáry Pál Általános Iskola és AMI pedagógiai programjának és más
dokumentumai módosítása.

Kravecz Lászlóné polgármester: először a pedagógiai program módosítását ismerteti, mely
három fő területet érint: - csoportbontásos oktatás, - a TÁMOP 3.1.4 pályázathoz kapcsolódó
módosítások, - és törvényi változásokhoz igazodó értékelési rendszer. A módosítással
kapcsolatos előterjesztést  az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta, azt
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Mivel a képviselők – egy képviselő kivételével - már a bizottsági ülésen is jelen voltak, a
napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett.
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Kéri a képviselő-testületet, aki elfogadja a Nyáry Pál Általános Iskola és AMI pedagógiai
programját, szavazzon.

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

144/2010. (VIII.31.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának
módosításait elfogadta.

Ország Mihály András képviselő: pozitívnak értékeli, hogy az iskola igazgatójának két
gyermeke is ide fog járni iskolába. Sokkal jobb üzenete van ennek, mint amikor az iskolai
dolgozók és képviselők gyermekeiket elvitték másik községbe.

Maszel László képviselő egyetért Ország Mihály András képviselő észrevételével, miszerint
az Igazgató úr – aki nem is nyáregyházi lakos -  ide hozta gyermekeit iskolába, de azóta is fáj
neki, hogy a nyáregyházi iskolai dolgozók és képviselők büntetlenül megtehették a
gyermekek elvitelét másik iskolába.

- IMIP módosítása.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy a pedagógiai programmal kapcsolatban
néhány módosításra kerül sor az iskolában. Egyik az IMIP módosítása, mely egy területet
érint, a pedagógus teljesítményértékelési rendszert. E módosítás alkalmazásával sokkal
hatékonyabban tudja majd a vezetés, ill. munkaközösség értékelni a pedagógusokat.
Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a módosítási javaslatot megtárgyalta, azt
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

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

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

145/2010. (VIII.31.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény IMIP módosításait elfogadta.

- Csengetési rend módosítása.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a csengetési rendre
vonatkozó módosítást a nevelőtestület, a szülői közösség és a diák önkormányzat megvitatta,
a változtatással egyetértett. A módosítás szerint 8.15 órakor kezdődik a tanítás. A csengetési
rend módosítását indokolja, hogy más településekről érkező gyermekek utazásának
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megkönnyítését. Régóta nem történt ilyen, hogy más településről 10 fő érkezzen a
nyáregyházi iskolába. Ezt rendkívül pozitívnak értékeli, csakúgy mint azt, hogy az
iskolavezetés azért, hogy ne menjenek el a gyerekek, nem vezette be a csoportbontást.
Minden eszközt meg kell ragadni, hogy a helyi gyermekek ne menjenek el más községbe
tanulni.
A csengetési rend módosítását az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta, azt
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a
képviselő-testületet, aki a csengetési rend módosításával egyetért, szavazzon.

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

146/2010. (VIII.31.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény házirendjének 1. pontjában
szereplő csengetési rend módosítását elfogadta.

- Térítési díj és tandíj meghatározása.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az alapfokú
zeneművészeti képzés során fizetendő térítési díj és tandíj meghatározására vonatkozó
rendelet módosítását az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta, azt elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.

Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri a képviselő-testületet, aki a rendelet
módosítását elfogadja, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja, 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő rendeletet alkotta:

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

15/2010. (IX.01.) számú  r e n d e l e t e

az oktatási és alapfokú művészetoktatási intézményi képzés keretein belül az alapfokú
zeneművészeti képzés során fizetendő térítési díj és tandíj meghatározásáról szóló

15/2007. (IX.19. számú önkormányzati rendelet módosításáról.

1. §.

/1/ A rendelet 9. §. (4) bekezdése a következőkre módosul: az állami költségvetésből
biztosított alap normatív hozzájárulás összegét a Magyar Köztársaság mindenkori
költségvetésről szóló törvény tartalmazza.
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/2/ A rendelet 14. §-a (2) bekezdésében meghatározott 1. sz. melléklete helyébe jelen
rendelet 1. számú melléklete lép.

/3/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2010/2011-es tanévben
kell alkalmazni.

2.) Napsugár Óvoda helyi nevelési programjának módosítása.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontot az
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta, a képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja. Átadja a szót a képviselő-testületnek.

Ország Mihály András képviselő kérdése a munkaidővel kapcsolatban, hogy az van leírva a
szakértői véleményben, hogy mindenkinek 40 óra a heti munkaideje. Van bizonyos
kedvezménye, ha ezt levonjuk, akkor a kötelező órája jóval kevesebb, mint ennek a két
számnak a különbsége.

Lipót Pál Józsefné képviselő válasza: az Oktatási Törvényben le van írva, hogy az
óvodapedagógusoknak 32 órát kell csoportban tölteni, a maradék 8 órát az óvodai munkával
kapcsolatban kell kitölteni. Mivel önálló intézményként dolgoznak, neki kötelező 6 órát
csoportban töltenie, a többi órát adminisztratív és egyéb tevékenységre, kell fordítani.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett.
Kéri a képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a Napsugár Óvoda nevelési programjának
módosítását, szavazzon.

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

147/2010. (VIII.31.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Nyáregyházi Napsugár Óvoda helyi nevelési
programját elfogadta.

3.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, az ösztöndíj pályázat
lényege, hogy amennyiben az önkormányzat támogatja a felsőoktatásban továbbtanulókat,
akkor az a gyermek kaphat a megyétől, ill. a saját tanintézményétől támogatást. Példa van rá,
aki ilyen ösztöndíjban részesül, annak nagyobb kötődése van a településhez, van visszatérő
diák, aki az iskolában tanít. Javasolja a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázathoz való
csatlakozás elfogadását.

Várja a kérdéseket, észrevételeket.

Fekete Sándorné képviselő: mindenképpen támogatni kell, javasolja a csatlakozás
elfogadását.
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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 8 tagja, 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:

148/2010. (VIII.31.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához.

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

4.) Egyebek.

a) Járdaépítési kérelem – Horváth Attila és Domokos Krisztina Kossuth Lajos
utca 35/a és 35/b. szám alatti lakosok.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy tulajdonképpen járda
javításához kérnek támogatást, nem jelentős a kiadás.

Fekete Sándorné képviselő javasolja a kérelem támogatását.

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

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

149/2010. (VIII.31.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Horváth Attila Nyáregyháza, Kossuth Lajos utca
35/A,  és  Domokos  Krisztina  Nyáregyháza,  Kossuth  Lajos
utca 35/B. sz. alatti lakosok járda javítási kérelmét
támogatja.

A javításhoz szükséges 4 m3 sódert és 7 q cementet
biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

b) „Az év családja” pályázat.

Kravecz Lászlóné polgármester emlékezteti a képviselő-testületet, hogy az elmúlt évben is
csatlakozott az önkormányzat az „év családja” pályázathoz. Felterjesztésre került a Micsinai
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család, de nem ők nyertek. Az „év családja” cím annak a családnak adományozható, akik
mindennapi életükkel, munkálkodásukkal, gyermekeik nevelésével, taníttatásával,
családtagjaik gondozásával, közéleti szerepvállalásukkal példát mutatnak a megyében élők
számára.
Javasolja, hogy az idén kérjék az egyházak támogatását is a javasolt család felterjesztéséhez.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a következő ülésen tegyenek javaslatot.

Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri a
képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy a pályázathoz csatlakozzanak, szavazzon.

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

150/2010. (VIII.31.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy döntött, hogy részt kíván venni Pest Megye
Közgyűlés Elnöke által kiírt „Az Év Családja” pályázathoz.

Napirenden kívüli hozzászólások:

Fekete Sándorné képviselő: szülők köszönetét tolmácsolja, az önkormányzat támogatásával
négy iskolás gyermeket tudtak egy hétig Balatonon üdültetni.

Maszel László képviselő Lipót Pál Józsefné óvodavezetőhöz intéz kérdést: iskolaérettséggel
kapcsolatban volt-e probléma az óvodában? Konkrétan akkor derült ki, hogy a gyerek nem
iskolaérett, és erről a szülő nem kapott semmiféle értesítést, hogy probléma van a gyerekkel.

Lipót Pál Józsefné képviselő, óvodavezető válasza: akit elküldtek iskolaérettségi
vizsgálatra, az összes szülő tisztában volt azzal, hogy mi a gyermekük problémája. Volt
viszont olyan szülő, aki ezt nehezen tudta elfogadni. Pontosan azért, hogy az óvoda olyan
gyermekeket küldjön az iskolába, akikről azt állítják, hogy nem iskolaérett, és nem odavaló,
ezért kérik a nevelési tanácsadó véleményét. Egy gyermek indul most iskolába, aki a szülő
kérésére tovább megy, a többi viszont maradt az óvodába. Van közöttük
magatartásproblémás, különböző fejlettségi szintű, ill. bezárkózott gyermek.

Kérdése a Jegyző úrhoz, hogy az allergiások védelmében a parlagfű, pázsitfű, ill. útifűvel
kapcsolatos bejelentésekre intézkedik-e az önkormányzat? Többen kérdezik tőle, hogy tettek-
e ez ügyben intézkedést?

Zinger Miklós jegyző válasza: ahol ilyen problémát tapasztalt az önkormányzat, ill.
bejelentés érkezett, az intézkedés megtörtént.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő
területeken – óvoda, telkek, széki rét – megrendelték a Nyáry Pál Szövetkezettől a kaszálást,
a magántulajdonban lévő ingatlanok vonatkozásában kiküldték a felszólításokat. Eredmény
részben látható.
Maszel László képviselő korábbi felvetésére: bemutatja az érintésvédelmi jegyzőkönyvet,
mely szerint az iskolában az elektromos kapcsolók, dugaszoló aljzatok a szabványoknak
megfelelnek.
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Maszel László képviselő kérdése: lehetőség van-e arra, hogy önkormányzat közmunkásai a
katolikus temetőbe – amit korábban kitakarítottak – levágják a füvet.

Kravecz Lászlóné polgármester válasza: megoldják.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület a napirenden szereplő
kérdéseket megtárgyalta. Egyéb hozzászólás, javaslat, kérdés nem érkezett az ülést 18.15
órakor bezárja.

- kmf -

Kravecz Lászlóné Zinger Miklós
   polgármester               jegyző


