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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 25.
napján délután 18.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről,
Nyáregyháza, Nyáry Pál u. 37. szám alatt.

Jelen vannak:

szavazati joggal:   Mészáros Sándor polgármester
Bagoly Lászlóné alpolgármester
Albert Ottó
Csiló Istvánné
Kravecz Lászlóné
Maszel László
Ország Mihály András képviselők

tanácskozási joggal:  Zinger Miklós jegyző

Mészáros Sándor polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, valamint a megjelent
vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fős Képviselő-testület 7
tagja megjelent. Az egyebek napirendi pontot kiegészíti a Református Egyházközség
kérelmének ismertetésével. Albert Ottó képviselő az egyebek napirendi pont tárgyalásánál
javaslatot kíván tenni a Humán Bizottság elnökének.
A Képviselő-testület az ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint:

1.) A „Dánszentmiklós-Nyáregyháza szennyvíz-elvezetés, szennyvíztisztítás II. ütem
tárgyú KEOP-7.1.2-2008-0274 azonosító számú projekt pályázatához a szükséges
tervezési munkák teljes körű elvégzése” tárgyában hirdetett közbeszerzési kiírásra
beérkezett pályázatok

Előadó: Mészáros Sándor polgármester

2.) Novák és Társa Ügyvédi Iroda ajánlata az önkormányzati jogi képviselet ellátására
Előadó: Mészáros Sándor polgármester

3.) Csiló és Társa Kft. ajánlata a 2011. évi étkezési térítési díjak mértékére
Előadó: Mészáros Sándor polgármester

4.) Előterjesztés a Nyár-Víz Kft. 2011. évi költségvetéséről
Előadó: Mészáros Sándor polgármester

5.) Művelődési Ház bérletére vonatkozó kérelem
Előadó: Mészáros Sándor polgármester

6.) Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Mészáros Sándor polgármester

7.) Egyebek
a) Református Egyházközség kérelme
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1.) A „Dánszentmiklós-Nyáregyháza szennyvíz-elvezetés, szennyvíztisztítás II. ütem
tárgyú KEOP-7.1.2-2008-0274 azonosító számú projekt pályázatához a szükséges
tervezési munkák teljes körű elvégzése” tárgyában hirdetett közbeszerzési kiírásra
beérkezett pályázatok

Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a napirendi pont
szerinti, közbeszerzési eljárás keretében a tervezésre kiírt pályázatot a KEVITERV PLUSZ
Kft. nyerte meg, a második legkedvezőbb ajánlatot a BDL Környezetvédelmi, Tervező,
Szolgáltató és Tanácsadó Kft tett. Dánszentmiklós döntését már meghozta korábbi testületi
ülésen. Ahhoz, hogy a szerződést alá tudják írni, Nyáregyházának is döntenie kell a
kérdésben. Átadja a szót a Képviselő-testületnek, mondják el véleményüket, észrevételeiket.

Maszel László képviselő: az előterjesztésben szereplő pontszámok gyakorlatilag
meghatározzák a nyertest. Ezek alapján más döntésre lehetőség nincs, így javasolja a
határozati javaslatban foglaltak elfogadását.

Kravecz Lászlóné képviselő: kérdése, hogy van-e annak jelentősége, hogy a határozatban a
második legjobb ajánlatot adó cég is szerepel?

Zinger Miklós jegyző válaszolva a kérdésre elmondja, hogy ez arra az esetre vonatkozik, ha
esetleg a szerződéskötés meghiúsul az elsővel, akkor behívható a második.

Ország Mihály András képviselő kérdése: a KEVITERV Kft-nek mikorra kell a tervezési
feladatot elvégeznie és mikor lesz a II. ütemnek gyakorlati megvalósítása?

Mészáros Sándor polgármester válaszolva a kérdésre elmondja, hogy a zárás időpontja 2011.
november hónap, és a zárást megelőző 2-3 hónappal már minden tervnek el kell készülnie,
hogy a szükséges vízjogi létesítési és egyéb szükséges engedélyeket be tudja szerezni a
gesztor. A II. ütem első szakasza a tervezés. Ha ezek határidőre elkészülnek, és az
engedélyeket sikerül mellékelni ezekhez, akkor lehet pályázni a II. ütem második fordulójára,
ami a kivitelezés. Abban bíznak, ha ezek a tervek megfelelő minőségben és időre elkészülnek,
akkor a II. ütem megvalósítási fázisa is elkezdődhet a jövő évben, amennyiben sikerül a közel
másfél milliárd forintos támogatást a két településnek megszereznie pályázati vagy egyéb
állami támogatás kapcsán.

Zinger Miklós jegyző: az ajánlattételi felhívásban meg volt határozva egy időpont és ahhoz
képest volt verseny a pályázók közül, ki vállal nagyobb mértékű teljesítést.

Maszel László képviselő emlékezteti a Képviselő-testületet, hogy ez a pályázat egyszer ki lett
írva, meg volt a pályázat nyertese, valami oknál fogva a nyertes visszalépett és emiatt csúszik
most a pályázat.

Mészáros Sándor polgármester: a 2011. november is egy kitolt időpont. Tovább viszont ez
már nem húzható, mivel az egész projekt zárását két és fél éven belül meg kell tenni.

Zinger Miklós jegyző: a tervezés év végére készül el, ekkor kerül sor a második fordulós
pályázat benyújtására, bírálatára, újabb közbeszerzés a kivitelezésre, tehát ezeket kalkulálni
kell.
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Mészáros Sándor polgármester: akkor fog eldőlni az, hogy mikor fog a fizikai munka
megvalósítása elkezdődni, ha tudják, hogy a második ütem, második körében benyújtott
pályázat nyertes-e, vagy sem.

Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett.
Kéri a Képviselő-testületet, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja,
szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős
Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:

16/2011. (I.25.) sz. Kt. h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a „Dánszentmiklós-Nyáregyháza szennyvíz-
elvezetés, szennyvíztisztítás II. ütem tárgyú KEOP-7.1.2.0-
2008-0274. azonosító számú projekt pályázatához a
szükséges tervezési munkák teljes körű elvégzése”
tárgyában hirdetett közbeszerzési kiírásra beérkezett
pályázatok bírálatára vonatkozó Bíráló Bizottsági javaslatot
elfogadja, miszerint az ajánlatkérő gesztor Dánszentmiklós
Önkormányzata jelen közbeszerzési eljárás nyertesének a
KEVITERV PLUSZ Komplex Vállalkozási Kft-t, (3527.
Miskolc, Katalin u. 1.) második helyezettjének a BDL
Környezetvédelmi, Tervező, Szolgáltató és Tanácsadó
Kft. (1012. Budapest, Attila út 111.) hirdesse ki.
A Testület megbízza a Polgármestert, hogy döntéséről a
gesztor önkormányzatot értesítse.

Határidő: azonnal
Felelős: Mészáros Sándor polgármester

2.) Novák és Társa Ügyvédi Iroda ajánlata.

Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az előző testületi
ülés óta áttekintették Jegyző úrral a szerződéstervezetet, amit az ügyvédi iroda megküldött.
A szerződés két részére van bontva, az egyik az önkormányzatra vonatkozik, másik pedig a
hivatal működését hivatott segíteni. Az ügyvédi iroda a jogi képviselet ellátását 150.000,-
Ft/hó + Áfa díj összegben tudja vállalni, eszerint a szerződés-tervezetek szétbontásra
kerültek. A szerződést 30 napos felmondási határidővel lehet indoklási kötelezettség nélkül
felmondani. A szerződés feltételeit évente felülvizsgálják a szerződő felek és a fogyasztói
árindex mértékével azonos százalékú növekmény van beépítve a következő évre
vonatkozóan. Átadja a szót a Képviselő-testületnek.

Maszel László képviselő: átolvasva a szerződés-tervezetet, megállapítja, hogy lényegesen
jobb, mint az előző ügyvédi irodáé. Javaslata a szerződés-tervezetek elfogadása, bízva abban,
hogy jobb jogi képviseletet, ellátást fog kapni az önkormányzat.
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Bagoly Lászlóné alpolgármester: egyetért Maszel László képviselővel kiegészítve azzal,
hogy a folyó ügyek ismeretének tükrében, nem maradhat az önkormányzat jogi képviselet
nélkül. Mindenképpen egy biztonságot ad az önkormányzat számára, ha nem laikusként kell
bizonyos, régebben megkötött szerződéseket átnézniük, hanem ezt egy megfelelő
szakértelemmel bíró társaság fogja megtenni. Véleménye szerint a feltételek optimálisak,
javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok elfogadását.

Ország Mihály András képviselő: csatlakozik az előtte szóló képviselő-társaihoz. Kérdése,
hogyan találta az önkormányzat ezt az ügyvédi irodát, lehet esetleg tudni valamilyen
információt, a referencia miatt szeretné tudni, hogy képviselő-társai közül valaki ismeri-e
őket?

Mészáros Sándor polgármester a kérdésre válaszolva elmondja, hogy az iroda több
önkormányzatnál is látott el jogi képviseletet. Annyit kíván erről mondani, hogy nem az
interneten és nem a cégjegyzékből választották ki ezt az ügyvédi irodát, hanem referenciák
alapján.

Ország Mihály András képviselő elmondja, hogy kérdésére ugyan konkrét választ nem
kapott, de benyomása alapján neki is az a véleménye, hogy sokkal szimpatikusabb volt az
ügyvédnő, mint az előző ügyvédi iroda és valóban vannak, vagy lesznek olyan folyó ügyeink,
amikor ügyvédi segítségre szükség lesz. Bízik abban, hogy sokkal nagyobb hajlandósággal,
eredménnyel fogják az önkormányzat érdekeit képviselni, mint az előző ügyvédi iroda.

Maszel László képviselő: Ország Mihály képviselő hozzászólásában úgy érzi, van egy
„hátsó csavar”, mivel ő olyanra akar választ kapni, amit esetleg tud.

Kravecz Lászlóné képviselő kérdése, hogy a polgármesteri hivatalnak lesz annyi jogi ügye,
hogy a fele keretet lekösse, vagy csak egy képletes megfelezése a költségnek?

Zinger Miklós jegyző válaszolva a kérdésre elmondja, hogy a megosztásnak nincs
jelentősége, az ügyvédi iroda a két terület feladatellátásáért adták a 150.000,- Ft/hó + Áfa
ajánlatot, nyilván mind a két szervezettel szerződniük kell.

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb
kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a Képviselő-testületet, aki az „A” határozati javaslat
első részét elfogadja, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős
Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és  tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozta:

17/2011. (I.25.) sz. Kt. h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a határozat melléklete szerinti megbízási
szerződésben rögzített tartalommal megbízza a Novák és
Társa Ügyvédi Irodát az önkormányzat jogi képviseletének
ellátásával 2011. február 1. napjával kezdődően 75.000,-
Ft/hó + Áfa díjazásért.



– 5 –

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
megbízási szerződést aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mészáros Sándor polgármester

Mészáros Sándor polgármester kéri a Képviselő-testületet, aki az „A” határozati javaslat
második részével egyetért, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős
Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és  tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozta:

18/2011. (I.25.) sz. Kt. h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete jóváhagyja, hogy a Jegyző a határozat melléklete
szerinti megbízási szerződésben rögzített tartalommal
megbízza a Novák és Társa Ügyvédi Irodát a Polgármesteri
Hivatal jogi képviseletének ellátásával 2011. február 1.
napjával kezdődően, 75.000,- Ft/hó + Áfa díjazásért.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a
megbízási szerződést aláírja.

Határidő: azonnal
Felelős: Zinger Miklós jegyző

3.) Csiló és Társa Kft. ajánlata a 2011. évi étkezési térítési díjak mértékére

Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatosan elmondja, hogy a Csiló és
Társa Kft. 2011. január 1-től 4,2 %-os áremelést kezdeményezett a közétkeztetési
szolgáltatás vonatkozásában. Az előterjesztésben szerepel, hogy visszamenőleges emelés
nem lehetséges, tehát az árváltozást 2011. február 1-től javasolja elfogadásra. Várja a
képviselők észrevételét, javaslatát.

Kravecz Lászlóné képviselő: javasolja az étkezési térítési díj mértékére vonatkozó 4,2 %-os
emelés elfogadását, annál is inkább, mivel ez az emelés az éves infláció mértéke alatt van.

Maszel László képviselő kérdése az ülésen jelenlévő óvoda vezetőjéhez, hogy vannak
megelégedve a Csiló és Társa Kft. szolgáltatásával, ugyanezt kérdezi a pedagógusoktól is.

Lipót Pál Józsefné óvodavezető: pozitív tapasztalatai vannak, úgy mennyiségi, mint minőségi
szempontból meg vannak elégedve.

Bagoly Lászlóné alpolgármester: személyes tapasztalata, hogy jó az étel mennyiségileg, és
minőségileg is. Egyetlen gondja, hogy sűrűn ismétlődnek ugyanazon ételek, de az ízvilág
tökéletes.
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Kravecz Lászlóné képviselő: szintén személyes tapasztalata, hogy lényegesen jobb ízű az
étel mint az előző szolgáltatóé volt. A Csiló és Társa Kft. konyhafőnöke szívesen fogadja, ha
étrenddel kapcsolatban ötleteket küldenek részére.

Ország Mihály András képviselő: örömmel hallja, hogy az intézmények meg vannak
elégedve az ételek minőségével és mennyiségével. Ezek alapján javasolja a határozati
javaslat elfogadását.

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett.
Kéri a Képviselő-testületet, aki a határozati javaslat „A” változatát elfogadja, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős
Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:

19/2011. (I.25.) sz. Kt. h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Csiló és Társa Kft. 2010. december 13-i
levelében foglalt árajánlatát 2011. február 01-től elfogadja
és felhatalmazza a Polgármestert a szolgáltatási szerződés
módosítására.

Határidő: azonnal
Felelős: Mészáros Sándor polgármester
             Zinger Miklós jegyző

Kéri a Képviselő-testületet, aki az étkezési térítési díjjal kapcsolatban módosításra kerülő
rendeletet elfogadja, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős
Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő rendeletet alkotta:

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

1/2011. (I. 26.)  számú rendelete

az étkezési térítési díjak mértékéről szóló módosított
1/2007. (I.17.) sz. Önk. rendelet módosításáról

Nyáregyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. tv. 47.§. /2/ bek. kapott felhatalmazás
alapján, Nyáregyháza községre vonatkozóan az étkezési térítési díjak mértékét a következők
szerint szabályozza.

1. §.

A rendelet 1. §-nak /1/ bekezdése az alábbiakra módosul:
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1. §.

/1/ Az étkezési térítési díjak mértéke az a), b), c) bekezdések esetében szállító általi
szolgáltatás nyersanyag ára ÁFÁ-val megemelten, a d), bekezdésben az előzőeken túl a
Nyáregyháza közigazgatási területére a szolgáltató gépjárművével történő kiszállítás költségét
magában foglaló ár, az e), bekezdés esetében szállító által kiszámlázott vállalkozási –eladási-
ár ÁFÁ-val megemelten, melyek az alábbiak:

Térítési díj  - nyersanyag
díj-( Ft/adag) Áfa Térítési díj Áfa-

val ( Ft/adag) Bruttó rezsi költség
nettó 25% Összesen

a./
Óvodások /tízórai, ebéd, uzsonna/
összesen: 227,0 56,8 283,75
/tízórai,/ 39,0 9,8 48,75
/ ebéd,/ 149,0 37,3 186,25
/ uzsonna/ 39,0 9,8 48,75

b./
Iskolások /tízórai, ebéd, uzsonna/
összesen: 264,0 66,0 330,00
/tízórai,/ 39,0 9,8 48,75
/ ebéd,/ 186,0 46,5 232,50
/ uzsonna/ 39,0 9,8 48,75

c./  - Szociális étkeztetés /ebéd/ 178,4 44,6 223,00
d./  - Szociális étkeztetés /ebéd/ 396,0 99,0 495,00

e./

- Alkalmazott (felnőtt) térítési díja
/ebéd/-Szociális étkeztetés /ebéd/
teljes térítési dij mellett 255,2 63,8 319,00

2. §.

/1/ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. február 01-től
kell alkalmazni.

/2/ A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben meghatározott módon a Jegyző gondoskodik.

4.) Előterjesztés a Nyár-Víz Kft. 2011. évi költségvetéséről.

Mészáros Sándor polgármester: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy határozati javaslat
nem készült az anyag mellé, a képviselők ugyanazt az anyagot kapták meg, melyet a Nyár-
Víz Kft. korábban leadott. Összefoglalva: a Nyár-Víz Kft-től azt kérték, hogy külön mutassa
be a vízművel kapcsolatos és a karbantartási munkálatokkal kapcsolatos tételeket. A dologi,
ill. a személyi kiadások kapcsán a karbantartók részére szánt összeg miatt kéri a Képviselő-
testületet, gondolkodjanak el, hogy a 2011. évi költségvetésben milyen összeg szerepeljen
pénzeszköz átadásként. A 2010. évben 7.000.000,- Ft-ot kapott a Nyár-Víz Kft.
támogatásként, de ez nem volt elég a működéshez, a karbantartók finanszírozásához, mert az
eredeti tervezetben 11.000.000,- Ft szerepelt csakúgy, mint a mostani évben is. Az látszik,
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hogy ezt az összeget az önkormányzat nem tudja megfinanszírozni. Várja ezzel kapcsolatban
a javaslatokat, hogyan lehet ezt a támogatási összeget olyan szintre lecsökkenteni, hogy azt
az önkormányzat is finanszírozni tudja, és ne forduljon elő az az áldatlan helyzet, hogy az év
végén az ügyvezetőnek külön kifizetéseket kelljen eszközölni a támogatási kérelmen felül.
A cél az, hogy amennyi összeget a Nyár-Víz Kft. számára az önkormányzat a
költségvetésében biztosít, abból az összegből kell, hogy gazdálkodjon.

Albert Ottó képviselő: korábbiakban arról volt szó, hogy a tervezett megtermelt víz
mennyiségét felemelik 100.000 m3-re. Tervezik még a karbantartók létszámának és egyéb
költségek csökkentését is. A hivatal dologi kiadásánál soknak tartja a kétszer 600.000,- Ft-os
gépkocsi üzemanyagköltségére (KIA), ill. gépkocsi használatra tervezett összeget.

Krizsán Mihály a Nyár-Víz Kft. ügyvezetője elmondja, hogy ezeket az összegeket az elmúlt
évek tapasztalatai alapján tervezte, elképzelhető, hogy ebben az évben csak fele összegre lesz
szükség, de például a KIA gépkocsira az elmúlt évben az összes kiadás 932.000,- Ft volt
(vizsgáztatás, kuplung javítás, stb.).

Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy a vízdíj úgy is került megállapításra, csak ez
az anyag nem került átdolgozásra.

Albert Ottó képviselő: úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak nem kellene ennyi pénzt
átadni a Nyár-Víz Kft-nek, (11.102.822,- Ft) mert ez megoldható 7.290.000,- Ft-ból. Túl
soknak tartja a karbantartók létszámát, 3 fő foglalkoztatásának finanszírozását javasolja,
ezzel 3.647.160,- Ft/évre csökken a munkabér. A közhasznúak irányításánál van egy
1.641.222,- Ft-os tétel, mely szintén csökkenhet majdnem a felével, valamint a cafetéria
juttatás fedezetének biztosítását is megszüntetné, így a pénzeszköz átadás a polgármesteri
hivataltól 7.290.000,- Ft-ra csökkenhet.

Mészáros Sándor polgármester: számításai szerint a 11.102.822,- Ft-os összeget 5.623.000,-
Ft-ra lehet csökkenteni. A személyi jellegű kiadásoknál a karbantartók munkabére
lecsökkenhet 3.100.000,- Ft-ra, nyilván kevesebb védőruha kell, csökken az üzemorvosi
vizsgálat költsége, és ha a cafetéria megszűnik, akkor összesen 4.075.000,- Ft-ból lehet
gazdálkodni. A közhasznúak irányításánál egész évben az az összeg van számolva, melyet a
Képviselő-testület legutóbb meghatározott (bruttó 55.000,- Ft, + 27 %-os járulék).
Az üzemanyagköltséget összességében nézve kétszer 600.000,- Ft, plusz még a vízműnél
300.000,- Ft. Számolása szerint a kétszer 600.000,- Ft helyett 400.000,- Ft-ot tervez.
A kötelező biztosítás 123.000,- Ft, a 10.000 km-es szemle 150.000,- Ft, súlyadó 25.000,- Ft,
könyvvizsgálat 200.000,- Ft, fűnyírók javítása, benzin, olaj, stb. 450.000,- Ft (ha az iskolát és
az óvodát külön veszi), a könyvelői díj 200.000,- Ft. Így a dologi kiadás összesen 1.548.000,-
Ft. Ha ehhez hozzáadjuk a 4.075.000,- Ft bérjellegű kiadásokat akkor a hivatali pénzeszköz
átadás összességében 5.623.000,- Ft.

Albert Ottó képviselő véleménye, hogy a Nyár-Víz Kft. a gépeket a környék legdrágább
szervizében javíttatja. Tapasztalata szerint Örkényben töredék összegéért elvégzik a
szükséges javításokat.

Kravecz Lászlóné képviselő kérdése: a Polgármester úr számítása szerint hány karbantartót
kíván foglalkoztatni, és kik azok, akiket elbocsájtanak? Látva a karbantartók összetételét,
korukat, kik több éve már itt dolgoznak, ez nagyon nehéz döntés.
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Mészáros Sándor polgármester válasza: 2 fő. Az elbocsájtás az ügyvezető úr dolga.
A Képviselő-testület azt meghatározhatja, hogy a személyi jellegű, ill. dologi kiadásokra
mennyit szán. A személyeket érintő kérdéssel kapcsolatban elmondja, hogy ennek tárgyalása
zárt ülés napirendjét kell, hogy képezze.

Ország Mihály András képviselő véleménye, hogy erről a témáról csak úgy tudnának
érdemben tárgyalni, ha nevekre is rátérhetnének.

Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy ez a finanszírozás szempontjából
lényegtelen. A koncepcióból látható, hogy a 4 főt nem tudják megfinanszírozni.

Ország Mihály András képviselő: a karbantartók között van szakember és van, aki nem.
A négy emberből van egy személy, aki nyugdíjas. Kérdése, hogy két ember a karbantartói
tevékenységet el tudja-e látni és ki lesz az kettő?

Mészáros Sándor polgármester véleménye szerint külön kell választani a két dolgot:
A pénzügyi finanszírozás kérdését ne tegyük olyan személyi jellegű kérdéssé, ami az
Ügyvezető Úr kompetenciája.

Kravecz Lászlóné képviselő csatlakozik Ország Mihály András képviselőhöz, miszerint a
megtakarítások mögött emberek vannak. Megérti a takarékoskodást, de ezt inkább a dologi
kiadásoknál javasolja.

Mészáros Sándor polgármester válaszolva a felvetésre elmondja, hogy sajnos
takarékoskodni nem tud olyan mértékben az önkormányzat, hogy a dologi kiadások
csökkentése több millió forintot eredményezzen a költségvetésben. Annak is örülni fog, ha a
2011-es költségvetést nullára ki tudják hozni. A koncepció számai alapján 40 millió forint a
bevétel és a kiadás oldal közötti különbség. Az intézmények és a polgármesteri hivatal
szakfeladataival együtt értve a működési és egyéb költségek nem csökkentek. Az iskola és az
óvoda is olyan elemi költségvetést adott le, ami magasabb számot tartalmaz, mint ami a
koncepcióban szerepelt. Megérti az aggályokat, de a cafetéria esetleges eltörlése mögött is
emberek lesznek majd.

Maszel László képviselő: megérti képviselő-társa aggodalmát az emberek elbocsájtása miatt,
de a 40 millió forint valóban hiányzik. Kérdése, hogy az beírható-e a költségvetésbe
miszerint eladható 30 db telek és így nem lesz forráshiányos a költségvetés?

Egresi Péter külsős bizottsági tag megjegyzi, hogy korábban szeretett volna szólni, de az
már okafogyottá vált.

Mészáros Sándor polgármester reagálva a felvetésre elmondja, azért nem adta meg a szót
Egresi Péternek, mert a szabályok szerint előbb a képviselőknek kellett megadni a szót.

Albert Ottó képviselő: minden munkahelyen emberek fölött döntenek, de példaként említi a
belügyi dolgozókat, ahol az alapilletmény 2006. évtől nem emelkedett, ez minden
köztisztviselőre vonatkozik. Sajnos országszerte minden területen jellemző, hogy embereket
bocsájtanak el, mivel ezzel tudnak spórolni. Mást itt az önkormányzatnál sem lehet tenni,
annak érdekében, hogy megtakarítást érjenek el és működjön az önkormányzat.
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Kravecz Lászlóné képviselő kérdése a Nyár-Víz Kft. ügyvezetőjéhez, hogy van-e
elképzelése – név nélkül – ki lesz a két elbocsájtott ember?

Krizsán Mihály ügyvezető válaszolva a kérdésre elmondja, hogy megvan a két személy.
Elmondja még, hogy eddig a karbantartási feladatok elvégzése jól működött. Nem tudja,
hogy két emberrel a jövőben ezt hogyan tudja majd megoldani.

Bagoly Lászlóné alpolgármester: csatlakozva ahhoz a gondolatmenethez, hogy a döntések
mögött emberek állnak, úgy gondolja, mivel ez egy kistelepülés, ahol egy viszonylag
egymást jól ismerő közösség él, ismerik az emberi sorsokat, tudják azt is, hogy a négy
karbantartó közül kettő olyan szociális helyzetben lévő ember, akiknél a cafetéria juttatás
megvonása nagyon súlyos problémát jelentene. Megfontolás tárgyává javasolja tenni, hogy
ha lecsökkentik 3 főre a karbantartókat, akkor a cafetériát ne vonják meg tőlük, mivel ez az
önkormányzat költségvetésében – viszonyítva a két szituációt, a költségvetés elviselhetősége,
ill. az emberi sors, ami mögötte van – nem okozna nagy gondot. Inkább a dologi kiadások
csökkentését javasolja.

Mészáros Sándor polgármester kéri a Nyár-Víz Kft. ügyvezetőjét, hogy a könyvelőjükkel
készíttessen a 2010. évre vonatkozóan beszámolót, számlákkal igazolt tételekkel.

Ország Mihály András képviselő: meg kellene azt is vizsgálni, hogy a könyvelői díj nem
sok-e? Javasolja árajánlatok bekérését más könyvelőktől.

Maszel László képviselő: munkájából adódóan sok helyen megfordul és azt tapasztalja, hogy
az intézményeknél lévő karbantartók szakmával rendelkeznek. Kérdése, hogyan lettek ide
korábban felvéve olyan karbantartók, akik nem rendelkeznek szakmával.

Kravecz Lászlóné képviselő elmondja, hogy 2 fő karbantartó fűtőként lett felvéve az
intézményekhez és így maradtak meg a rendszerben.

Maszel László képviselő javaslata: maga részéről soha nem fogja kifogásolni azt, hogy ha
külsős tag szót kér, akkor erre akár a képviselő hozzászólása előtt is lehetősége legyen.

Mészáros Sándor polgármester javasolja, hogy erre vonatkozóan módosítsák az SzMSz-t,
hogy a jövőben ne kelljen ettől eltérni.

Mészáros Sándor polgármester: az előzőekben említette, hogy 2010. évvel kapcsolatban egy
részletes, számlákkal alátámasztott beszámolót vár a Nyár-Víz Kft. ügyvezetőjétől. Ezzel
kapcsolatban kérdezi a Képviselő-testületet, hogy ez így elfogadható-e, vagy van-e más
javaslat.

Ország Mihály András képviselő: elfogadja a javaslatot, és kéri, hogy más könyvelő
irodáktól is kérjenek árajánlatot a könyvelésre, és a könyvvizsgálói díjra vonatkozóan.
Javasolja továbbá a kötelező biztosítás vizsgálatát is.

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb
kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy a
Nyár-Víz Kft. ügyvezetője a 2010. évre vonatkozóan készíttessen részletes számlákkal
alátámasztott beszámolót és kérjen be ajánlatokat az eszközök karbantartása, könyvvizsgálói
és könyvelői díjakra vonatkozóan legalább három cégtől, szavazzon.
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A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős
Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:

20/2011. (I.25.) sz. Kt. h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megbízza a Nyár-Víz Kft. ügyvezetőjét a 2010.
évre vonatkozóan készíttessen részletes számlákkal
alátámasztott beszámolót és kérjen be ajánlatokat az
eszközök karbantartása, könyvvizsgálói és könyvelői
díjakra vonatkozóan.

Határidő: 2011. február 10.
Felelős: ügyvezető

Mészáros Sándor polgármester kérdezi a Képviselő-testületet, hogy van-e javaslatuk arra
vonatkozóan, hogy a 2011. évi költségvetésben a Nyár-Víz Kft. karbantartói munkálataival
kapcsolatos költségeit milyen összegben tervezzék.
Számításai alapján 5.800.000,- Ft-os támogatást tart reálisnak. Kéri, hogy ezzel
kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket.

Ország Mihály András képviselő: ki kell mondani azt, hogy két embertől a karbantartók
közül meg kell válni. A javasolt összeggel ez is meghatározásra kerül.

Albert Ottó képviselő javasolja, hogy ezt a 6.000.000,- Ft-ot egy irányadó összegnek
fogadják el, és amikor konkrétan tárgyalja a pénzügyi bizottság a költségvetést, akkor
módosításokra lehetőség lesz.

Kravecz Lászlóné képviselő kérdése Jegyző úrhoz: hogyan történik a felmondás az
elbocsájtandó dolgozóknál, mivel ők a Munka Törvénykönyve alá tartoznak.

Zinger Miklós jegyző válaszolva a kérdésre elmondja, hogy a Munka Törvénykönyve szerint
is van egy felmondási idő, végkielégítés is megilletheti őket.

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett.
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy a Nyár-Víz Kft. támogatásával
kapcsolatban – a költségvetés jelen szakaszában – 6.000.000,- Ft-os irányszámmal
tervezzenek, majd később a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság és a
Képviselő-testület visszatér erre a kérdésre, amikor a költségvetés tárgyalása lesz, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős
Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 4 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 3 tartózkodás
mellett a következő határozatot hozta:

21/2011. (I.25.) sz. Kt. h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elrendeli, hogy a Nyár-Víz Kft. támogatása – a
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költségvetés előkészítésének jelen szakaszában –
6.000.000,- Ft-os irányszámmal legyen tervezve.

5.) Művelődési Ház bérletére vonatkozó kérelem

Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy két kérelem érkezett,
egyik Balogh Anna táncoktató, másik pedig Krizsán Mihály és családjának kérelme. Felkéri
Krizsán Mihályt, ismertesse a kérelmében foglaltakat.

Krizsán Mihály: elmondja, hogy fiának április 9-én lesz az esküvője és ez alkalomból
szeretnék bérbe venni a művelődési házat, azon a hétvégén 3 napra. Kérelmében
megfogalmazta, hogy feleségével együtt több éve az önkormányzatnál dolgozik és kéri a
Képviselő-testület hozzájárulását ahhoz, hogy fenti időpontban kedvezményesen biztosítsa a
művelődési házat részükre.

Mészáros Sándor polgármester emlékeztetőül elmondja, hogy a 2005 novemberében
született kt. határozat alapján a művelődési ház bérleti díja 35.000,- Ft/nap. Jelen esetben több
napról van szó, ebből kért kedvezményt Krizsán Mihály. Átadja a szót a képviselőknek.

Bagoly Lászlóné alpolgármester: a felhozott indokokra való tekintettel támogatja a kérelmet
oly módon, hogy a 35.000,- Ft ne napra vonatkozzon, hanem a fentiekben megjelölt három
napra. Két olyan emberről van szó, akikre mindig lehet számítani.

Kravecz Lászlóné képviselő csatlakozik Alpolgármester asszony javaslatához. Kedvezményt
korábban is adtak, ha olyan dolgozó kérte, aki munkájával elősegítette a falu boldogulását.

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb
kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri a Képviselő-testületet, aki az elhangzott javaslattal
egyetért, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős
Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:

22/2011. (I.25.) sz. Kt. h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Krizsán Mihály és családja kérelmét támogatja,
miszerint 2011. április 7-től április 10-ig a Kovács István
Művelődési Házat családi rendezvény céljából
rendelkezésre bocsájtja. A bérleti díjat ezen időtartamra
35.000,- Ft-ban határozza meg.

Megbízza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírásával.

Határidő: 2011. március 31.
Felelős: Mészáros Sándor polgármester
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- Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Balogh Anna
jelenleg is táncoktatást végez a művelődési házban. A szerződése lejárt, ebben 2000,- Ft-os
alkalmankénti bérleti díjat fizetett. Tájékoztatásul elmondja, hogy van egy másik táncoktató
– Balogh Melinda –, neki is lejárt a szerződése, az ő részére korábbi képviselő-testületi
határozat alapján 2000,- Ft/óra összegért biztosították a művelődési házat. Arra vonatkozóan
nincs határozat, hogy Balogh Annának mennyi legyen az óradíja. Balogh Anna azt a
kérelmet nyújtotta be, hogy 2000,- Ft/alkalomban állapítsák meg a bérleti díj összegét, mivel
ő Budapestről jár, és nem szeretné a gyermekek költségét megemelni. Átadja a szót a
Képviselő-testületnek.

Bagoly Lászlóné alpolgármester elmondja, hogy a gyerekek nagyon örülnek a
táncoktatásnak. Véleménye szerint is nagyon hasznos az ilyen jellegű tevékenység, mivel a
szabadidő értékes eltöltésére sarkallja a gyerekeket.

Csiló Istvánné képviselő: mindkét táncoktatónak egyforma bérleti díjat javasol
megállapítani.

Bagoly Lászlóné alpolgármester véleménye, hogy ebben az esetben a kérelmező tovább
fogja hárítani a költséget a gyerekekre. Figyelembe kell venni, hogy Balogh Annának az
utazási költsége kétszer annyiba kerül, mint Balogh Melindának, mivel ő Monorról jár.
Úgy gondolja, hogy a másik fél részéről ez egy hivatkozási alap is lehet, nem beszélve arról,
hogy Balogh Melinda nem is adott be kérvényt.
Támogatja Balogh Anna kérelmét, és kéri, hogy a kilométerbeli különbséget vegyék
figyelembe.

Maszel László képviselő: véleménye, hogy ha a fiatalokat ki tudják venni másfél órára a
számítógép elől, nagy eredmény, ezért a kérelmet mindenféleképpen támogatni kell. Valami
eltérést azonban javasol a két táncoktató bérleti díjának meghatározásánál.

Ország Mihály András képviselő: mindkét képviselő-társával egyetért, de így az a helyzet
alakult ki, hogy van egy oktató, aki másfél óráért fizet 3000,- Ft-ot és a másik oktató pedig a
két és fél óráért pedig 2000,- Ft-ot. Ez nagyon aránytalan, ha csak a fűtést, világítást veszik
figyelembe. Kérdése: az oktatók milyen díjjal dolgoznak?
Mészáros Sándor polgármester válasza: Balogh Melinda havonta 2500,- Ft-ot kér, mely 45
perc oktatást tartalmaz, Balogh Anna pedig havonta 3500,- Ft-ot kér, ami 60 perc oktatást
tartalmaz.

Ország Mihály András képviselő: számítása alapján Balogh Melinda 37.500,- Ft-ot kap
havonta, Balogh Anna pedig 52.500,- Ft-ot.  Úgy gondolja a két összeg közötti különbség
Balogh Anna Budapestről történő kiutazását bőven fedezi és akkor még nem számolta azt,
hogy több időt kell fűteni, ill. világítani.

Maszel László képviselő: nem ért egyet azzal, hogy Balogh Anna bérleti díja kevesebb
legyen, mivel ő már a gyerekeken behozza azt, hogy Budapestről jár.

Mészáros Sándor polgármester: javasolja még a takarékossági szempontokat is figyelembe
véve  –  mivel  az  egyik  táncoktató  hétfőn,  a  másik  szerdán  tartja  óráit  –,  hogy  egymást
követően tartsák a táncoktatást.
Határozati javaslata Balogh Anna esetében 3000,- Ft/alkalom összeg meghatározása.
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Albert Ottó képviselő egyetért a határozati javaslattal.

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban egyéb
kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy Balogh
Anna táncoktató részére a művelődési ház heti egy alkalommal kiadásra kerüljön és ezért
3000,- Ft-ot fizessen alkalmanként, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős
Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 6 igen szavazattal, 1 ellenében, tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:

23/2011. (I.25.) sz. Kt. h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Balogh Anna táncoktató részére a Kovács István
Művelődési Házat heti egy alkalommal két és fél órás
időtartamban biztosítja.

A bérleti díjat 3000,- Ft/alkalom összegben állapítja meg.

Felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Mészáros Sándor polgármester

6.) Polgármesteri tájékoztató

Mészáros Sándor polgármester az elmúlt ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeit,
intézkedéseit ismerteti.

- Elkészült a Bem József út azon szakasza, mely még nincs aszfaltozva. 150 m3 anyag
kihordásra került és Epres Pál segítségével a probléma megoldódott. Természetesen
ez nem egy hosszú távú megoldás, de átmenetileg segíti az ott lakók közlekedését.

- Arra kéri a Képviselő-testületet, hogy tegyenek javaslatot az utak karbantartásával
kapcsolatban, milyen elveket kövessenek (pl. olyan jellegű felújítások legyenek,
melyek olcsóbbak, de nagyobb területet érintenek, vagy inkább azon utak javítását
tervezzék, ahol a csatorna már elkészült és itt már megvalósítható lenne egy jobb
minőségű útfelület kialakítása).

- A mai napon tárgyalt a Cothec Kft. képviselőjével. Átnézték azokat a szerződéseket,
melyek az ügyben felmerültek a két intézmény esetében: bérleti, hőszolgáltatási,
adás-vételi szerződések. A régi óvoda épületéhez kapcsolódóan is voltak hasonlóak,
melyek megszűntek, visszavonásra kerültek. Úgy látja, álláspontjuk közelít
egymáshoz. Azt kéri a Képviselő-testülettől, hogy a közeljövőben fogalmazzák meg
mi a céljuk ezekkel a szerződésekkel (minél előbb megszüntetni ezt a fajta
szolgáltatást és más úton megoldani a fűtés szabályozását, vagy futamidő
lecsökkentés), mi legyen az az irány, amely felé a következő tárgyalás alkalmával
elinduljanak. Ezzel kapcsolatban egy korábbi képviselő-testületi határozat azt
fogalmazza meg, hogy pert indítanak a Cothec Kft. ellen, mert úgy látják, hogy az a
díj, amit az árba beépít, az már régóta megtérült azzal, hogy az iskolában egy jóval
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nagyobb épületben végzik a szolgáltatást. Jelenleg ez a határozat még érvényben van,
de úgy látja, van arra esély, hogy meg tudnak egyezni peren kívül is.

Egresi Péter kérdése, hogy van-e már tiszta kép azzal kapcsolatban, hogyan került az
iskolába az a kazán, ami a terveken nem szerepel.

Mészáros Sándor polgármester válaszolva a kérdésre elmondja, hogy természetesen
erről van egy működési megállapodás, melyet még az előző polgármester kötött.

Maszel László képviselő: kérdezi, hogy maradt-e a kőzúzalékból, mert az óvoda előtti
területet meg kellene csináltatni, ugyanis a nagy esőzések miatt többen elakadtak a
sárban.

Mészáros Sándor polgármester válaszolva a kérdésre elmondja, hogy az inert
hulladéktároló felszámolás alatt van. Fél év haladékot kapott arra, hogy az eredeti
állapotot visszaállítsa. Tájékoztatása szerint a maradék anyagot le fogja depózni, ami még
Nyáregyházáé és ez a későbbiekben felhasználható.

Maszel László képviselő elmondja, hogy a Cothec Kft. képviselőjével folytatott
tárgyaláson ő is részt vett. Véleménye szerint a Cothec képviselője rendkívül pozitívan
állt az ügy rendezéséhez.
A Cothec Kft. képviselője azt a javaslatot tette, hogy próbáljanak meg egy összeget kérni
azokért a megmaradt műszaki berendezésekért, amik elszállításra kerültek, és ha ők ezt
elfogadják, akkor természetesen hajlandók átutalni ezt az összeget. Az üzemeltetőtől fog
tájékoztatást kérni, hogy mik azok a berendezések, amik leszerelésre kerültek.

Mészáros Sándor polgármester: amikor az új óvoda felépült, a korábbi óvodára
vonatkozó hőszolgáltatási szerződés futamideje még nem járt le. A szolgáltatás úgy került
át a másik ingatlanra, hogy született egy adás-vételi szerződés, ami azt tartalmazza, hogy
a régi óvoda műszaki berendezéseit az önkormányzat megvásárolja, az új óvodában lévő
rendszert pedig a Cothec Kft. vásárolja meg ugyanannyi összegért. Ettől kezdve az új
óvodában szolgáltat a Cothec, változatlan feltételekkel. 2014-ben jár le a szerződés, ha
szeretnénk azt korábban megszüntetni, akkor a berendezéseket ki kell vásárolni. A régi
szerződésben kedvezőbb összegek szerepelnek erre vonatkozóan, mint az újban. A
kivásárlási összeg jelen esetben az iskola tekintetében kb. 2.800.000,- Ft lenne, viszont
fizetnek a Cothec Kft-nek kb. 2.000.000,- Ft-os fix alapdíjat, amibe különböző
kockázatok, nyereségek is beleértendők. Még négy évig fizeti az önkormányzat az évi
2.000.000, Ft-ot, holott lehetséges, hogy most 2.800.000,- Ft-tal ki tudnák vásárolni az
egészet. Ugyanez a helyzet az óvodában, itt is a futamidő lejártáig sokkal több a még
fizetendő fix alapdíj, mint amennyi a jelenlegi kivásárlási összeg.

Maszel László képviselő: az alapdíjban benne van az üzemeltetési költség is, de az is
benne van, ha a berendezésekkel bármi probléma történik, akkor az anyagköltség is a
Cothec Kft-t terheli. Ha a jelenlegi üzemeltetővel csak egy karbantartási szerződést
kötnének, annak összege lényegesen alacsonyabb lesz, de akkor, ha bárminemű olyan
probléma adódik, ami komolyabb anyagvásárlást jelent, akkor az az önkormányzatot
fogja terhelni. Az üzemben lévő kazánoknál olyan probléma nem tud előfordulni, ami
százezres nagyságrendű, mivel nincs benne olyan alkatrész, tehát nagy kockázat nincs
benne.
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Mészáros Sándor polgármester: korábbi megoldási javaslat a cég részéről az volt, hogy
azt a díjat, amit az önkormányzat fizet, úgy lehetne csökkenteni, hogy nem 65 m3-es
gázmérő óra lenne, hanem lecserélnék egy 40 m3-esre, ami a gyakorlati tapasztalatok
alapján elég is lenne.

Ország Mihály András képviselő kérdése Maszel László képviselő-társához, hogy
milyen megoldást javasol, mivel az elhangzottak alapján azt gondolja, hogy ebből a
szerződésből ki kell lépni!

Maszel László képviselő válaszolva a kérdésre elmondja, hogy a szerződéssel
kapcsolatos tárgyalásokat azért kezdeményezte, mert véleménye szerint ez egy előnytelen
szerződés. A Cothec Kft. képviselőjének állítása, hogy nekik abból hasznuk nem
származik, hogy mennyi m3 gáz az, ami kell.

Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy a megbeszélés alkalmával kérte a
Cothec Kft. képviselőjétől, hogy írják le az iskola és az óvoda vonatkozásában, ha február
1-től megszüntetnék a szerződést, akkor ez mennyibe kerülne.

Kravecz Lászlóné képviselő elmondja, hogy a szerződés lehetőséget ad az azonnali
kilépésre. 2006-ban kb. 8.000.000,- Ft-ot kellett volna visszafizetni, akkor azért nem
léptek ki a szerződésből, mivel ez az összeg nem állt rendelkezésre.

Ország Mihály András képviselő: véleménye szerint a peren kívüli megoldást célszerű
választani.

Mészáros Sándor polgármester: záros határidőn belül, az önkormányzat új jogi
képviselőjével tárgyalni fog az ügyben.

7.)Egyebek

a) Református Egyházközség kérelme

Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a mai napon
megkereste Kelemen Norbert református lelkész, hogy az iskola auláját szeretnék igénybe
venni, hasonló feltételekkel, mint ahogy azt 2010-ben is megtehették. E döntés szerint a
református egyház az iskola auláját két alkalommal térítésmentesen igénybe vehette.
Ez abban az esetben lehet, ha a Képviselő-testület eldönti azt, hogy ezt a fajta civil
szervezetekre vonatkozó támogatási formát a 2011-es évben fenntartja-e vagy sem.

Ország Mihály András képviselő: azt javasolja, hogy az idei évben a civil szervezetek
támogatására fordított összeget csökkentsék, ill. kizárólag csak a polgárőrség támogatását
kezdeményezi, mivel csak ők látnak el közfeladatot. A többi civil szervezet támogatását
pedig úgy javasolja, hogy hasonlóan a Református Egyházközséghez, nekik is kiadnák az
iskola auláját térítésmentesen rendezvények megtartására.

Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy a polgárőrség jelenleg is kap támogatást,
nevezetesen megkapta a tűzoltószertárt, mint ingyenes használati lehetőséget, valamint egy
hónapban egyszer ingyenesen megkapják az Idősek Napközi Otthonát is. Véleménye szerint
ezt is számszerűsíteni kell, mivel ez is egy támogatás. Ha a támogatási összeget lecsökkentik,
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akkor abban szerepelni kell, hogy az előzőekben felsorolt helyiségeket a polgárőrség
használja.

Maszel László képviselő: ugyanígy használja az Idősek Napközi Otthonát a Nóta- és
Népdalkör Egyesület, a Nyáry Pál Nyugdíjas Klub is. A polgárőrség az önkormányzattól
üzemanyag költségre kap támogatást, ők is egy olyan szervezet, akik tagdíjat szednek. Ha
csökkentik támogatásukat, akkor esetlegesen azt fogják elérni, hogy éjszakánként nem lesz
kint a községben polgárőr szolgálat. Fontosnak tartja munkájukat és jövőbeni támogatásukat
mindenképpen javasolja.

Mészáros Sándor polgármester reagálva a felvetésre elmondja, hogy neki nem az a célja,
hogy csökkentsék le a polgárőrség támogatását, hanem azt szeretné, ha pénzügyileg tisztán
látnák azt, hogy mekkora az az összeg, amit a polgárőrség vagy a nyugdíjas klubok
megkapnak.
Kérdezi a Képviselő-testületet, egyetértenek-e azzal, hogy számszerűsítsék ezeket a
támogatásokat is?

Ország Mihály András képviselő: egyetért a javaslattal, így a nyugdíjas klubok is tisztában
lesznek azzal, hogy ilyen formában is mennyi támogatást kapnak.

Kravecz Lászlóné képviselő: szintén egyetért a javaslattal, mivel sokan nincsenek ezzel
tisztában. Más településeken hallják a nyugdíjasok, hogy kemény bérleti díjat kell kifizetni
azért, mert az önkormányzattól kapnak egy helyiséget. Javasolja viszont, amennyiben a
költségvetés úgy alakul, legyen pályázati lehetőség támogatásra a civil szervezeteknek.

Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy ebben az ügyben
meg fogja keresni a Katolikus, ill. az Evangélikus Egyházközséget, hogy évenként két
alkalommal térítésmentesen biztosítják részükre az iskola auláját rendezvény céljára.

Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett.
Kéri a Képviselő-testületet, aki elfogadja a javaslatot, miszerint a Református Egyházközség
2011. évben két alkalommal térítésmentesen igénybe veheti az iskola auláját, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős
Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:

24/2011. (I.25.) sz. Kt. h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Nyáry Pál Általános Iskola és AMI auláját 2011.
évben két alkalommal a Református Egyház részére
rendezvény céljára térítésmentesen biztosítja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Mészáros Sándor polgármester
       Villand József iskolaigazgató
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Albert Ottó képviselő hozzászólása:
A választások előtt a Jobbik Magyarország Mozgalom és saját programjában is szerepelt az
egészséges gyermeknevelés. Ezzel kapcsolatban ő arra gondolt, hogy egy olyan rendszert
kellene kialakítani a gyermekorvosi rendelőben, hogy azoknak a gyerekeknek, akik már
meggyógyultak és csak egy igazolásért, vagy gyógyszer felírás miatt keresik fel az orvost, ne
kelljen bemenni abba a várótérbe, ahol a beteg gyermekek vannak. Több szülő is megkereste
ezzel a problémával. A Humán Bizottság Elnökétől azt kéri, beszéljen a gyermekorvossal:
megoldható-e, hogy a védőnő rendelőjén keresztül közlekedjenek a már gyógyult gyermekek.

Zinger Miklós jegyző elmondja, hogy a védőnő rendelőjében más tevékenység nem
folytatható, ezt az ÁNTSZ sem fogja engedélyezni.

Maszel László képviselő: úgy gondolja, ez a kérdés sehol nincs megoldva. Természetesen
azért ez nem zárja ki, hogy ne nézzenek utána milyen megoldás lehetséges az ügyben.
Támogatja a javaslatot és meg fogja hívni a gyermekorvost a következő bizottsági ülésre,
hogy mi a véleménye, milyen megoldást javasol.

Bagoly Lászlóné alpolgármester: van ennek az ügynek gyakorlatiasabb, egyszerűbb
megoldása. Ezek a fertőző betegségek cseppfertőzéssel terjednek és egy néhány forintos
szájmaszkkal, kézmosással a problémát meg lehet oldani.

Ország Mihály András képviselő: egyetért Alpolgármester asszony egyszerűbb megoldási
javaslatával, nem beszélve arról, hogy az iskolában, vagy óvodában ugyanúgy
visszafertőződhet.

Egresi Péter kérdése: nem lehet esetleg rendelési időben eltérni? Például kontroll
vizsgálatokra külön időpont megszabása a rendelés idejében.

Kravecz Lászlóné képviselő elmondja, hogy a gyermekorvos rendelési idejébe nem fér bele,
mivel Dánszentmiklóson, Felső-Nyáregyházán és Alsó-Nyáregyházán rendel.

Maszel László képviselő kérdése Jegyző úrhoz: történt-e pozitív elmozdulás a
polgárőrséggel kapcsolatban?

Zinger Miklós jegyző válasza: igen.

Maszel László képviselő változatlanul fenntartja azon állítását, hogy a Diófasor út végén
lévő bekötő útszakaszról kb. 100 q fát kivágtak és elvitték.

Mészáros Sándor polgármester nem látja annak reális esélyét, ha feljelentést tesznek
ismeretlen tettes ellen, hogy megtalálják a tettest.

Kravecz Lászlóné képviselő javasolja a feljelentés megtételét ismeretlen tettes ellen, feltenni
az internetre, így legalább tudomást szerezhet a tettes, hogy történt valami.

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a napirenden szereplő kérdéseket a
Képviselő-testület megtárgyalta. A rendkívüli nyilvános ülést 21.30 órakor bezárja.

- kmf -

       Mészáros Sándor                                                                                   Zinger Miklós
polgármester                                                                                             jegyző


