
I. 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. február 14. 

napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános 
ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry Pál u. 37. szám alatt. 

 
Jelen vannak:  
   
  szavazati joggal:   Kravecz Lászlóné polgármester 
     Bernula István alpolgármester 
     Bernula Károlyné  
     Farkas László 
     Fekete Sándorné  
     Hugyák István 
     Hugyik Károlyné  
     Kocsis Sándor 
     Kovács Jolán 
     Lipót Pál Józsefné  
     Maszel László  
     Tóth Pálné  képviselık 
 
   tanácskozási joggal:  Kriskó Jánosné mb. jegyzı 
     Schmickl László ÁMK ig.  
     Szınyi István építéshat.ü.i. 
     Krizsán Mihály NYÁR-VÍZ Kht.ügyv. 
     Pap Lászlóné pü.ea 
 
Kravecz Lászlóné polgármester köszönti a Képviselı-testület tagjait, valamint a megjelent 
vendégeket. Külön köszönti Kriskó Jánosné mb. jegyzı asszonyt. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, mivel a 12 fıs testület 12 tagja megjelent.  
 
Javaslatára az ülés napirendjét a Képviselı-testület az alábbiak szerint fogadta el:  
 

N a p i r e n d 

 
1. Tájékoztató az építésügyi hatósági munkáról. 
  Elıadó: Szınyi István  őszaki ügyintézı. 
 
2. Javaslat a 2005. évi költségvetés módosítására. 
  Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester. 
 
3. A 2006. évi költségvetés meghatározása II. forduló. 
  Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester. 
 
4. Tájékoztatás az iskola-beruházásról. 
  Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester. 
 
5. Emlékplakett adományozására javaslattétel – zárt ülés. 
  Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester. 
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6. Egyebek 

a) 2006. évi belsı ellenırzési terv. 
b) Pilisi Rendırırs kérelme. 
c) Pilisi Rendırırs benzintámogatási kérelme. 
d) Zenei oktatás támogatása. 
e) Munka- és tőzvédelmi szaktevékenységi feladatok ellátására ajánlat. 
f) Mátyás kir. úti óvoda adás-vétele. 
g) IRMÁK Kht. ajánlata. 
h) Tájékoztató a közvilágítás bıvítésérıl.  
i) Sürgısségi beadvány – zárt ülés -. 
  

1. Tájékoztató az építésügyi hatósági munkáról. 

 
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos tájékoztatót 
írásban megkapták a képviselık, várja az észrevételeket, hozzászólásokat. 
 
H o z z á s z ó l á s o k : 
 
Bernula István alpolgármester elfogadja a tájékoztatót. Megköszöni a mőszaki ügyintézı 
szakterülethez való hozzáállását. Elmondja, hogy a lakosság részérıl semmi rosszat nem 
hallott az építésügyi munkával kapcsolatban. 
 
Maszel László képviselı, szintén pozitívnak és tisztességesnek ítéli a mőszaki ügyintézı 
munkáját. A tájékoztatót elfogadásra javasolja. 
 
Kriskó Jánosné mb. jegyzı kérdezi az építésügyi ügyintézıtıl, hogy van-e másodfokú 
eljárás, mert ha törvényesen mőködik az építéshatósági eljárás, akkor erre nem kerül sor. 
 
Fekete Sándorné képviselı megköszöni a részletes tájékoztatót és a mőszaki ügyintézı 
munkáját. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester is jónak ítéli a mőszaki ügyintézı munkáját, az építésügyi 
hatósági munkáról szóló tájékoztatót elfogadásra javasolja. 
Megállapítja, hogy a képviselı-testület jelenlévı 12 tagja a Nyáregyháza község építésügyi 
hatósági munkájáról szóló tájékoztatót egyhangúan elfogadja. 
 

2. Javaslat a 2005. évi költségvetés módosítására. 

 
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy a napirendi ponthoz írásban elıre kiadott 
elıterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság részletesen megtárgyalta. Felkéri a 
bizottság elnökét, Fekete Sándornét tájékoztassa a jelenlévıket. 
 
Fekete Sándorné képviselı soknak találja a házi orvosi szolgálat dologi kiadásainál a 700 
eFt-os telefonköltséget. Javasolja, hogy a következı képviselı-testületi ülésre a háziorvosokat  
is meg kell hívni e témában. Elmondja, hogy a módosítások döntés alá kerültek, az 
átcsoportosítások után elfogadásra javasolja. 
 
Kriskó Jánosné mb. jegyzı elmondja, hogy részt vett a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság ülésén és látja, hogy „szegényes” költségvetést kellett a testület elé terjeszteni. 
Meglepve látja viszont, hogy az önkormányzat jól gazdálkodik. A méltányossági jogkört 
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gyakorolja a képviselı-testület. Nagyon jó, ha a képviselı-testület megteheti, hogy béremelést 
ad a hivatali dolgozóknak és a pedagógusoknak. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester javasolja, hogy a Bizottság által javasolt módosításokkal 
fogadja el a testület az elıterjesztést.  
Megállapítja, hogy  hozzászólás, kérdés, javaslat nem érkezett. Kéri, hogy az önkormányzat 
2005. évi költségvetés módosításáról szavazással döntsön a testület.  
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
a következı rendeletet alkotta:  
 

 
NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

 
1/2006. (I.30.) sz.  r e n d e l e t e 

 

a 2005. évi költségvetésrıl szóló  
 1/2005. (III.3.) sz. Kt. rendelet   m ó d o s í t á s á r ó l 

 
 

1.§. 
 

(1) A Rendelet 3. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:  
„3. §. A képviselı-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2005. évi 

költségvetésének   
 a) bevételi fıösszegét  1.137.879 eFt-ban, 
 b) kiadási fıösszegét   1.137.879 eFt-ban  
 állapítja meg.”  
 
(2) A Rendelet 6. § (1) bekezdése a következıkre módosul:  
„6. §.  (1) Az önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a Képviselı-testület a 

következık szerint határozza meg:  
 Mőködési kiadások elıirányzata összesen:  325.963 eFt.  
 ebbıl:  
 - személyi jellegő kiadások  172.139 eFt.  
 - munkaadókat terhelı járulékok 55.380 eFt.  
 - dologi jellegő kiadások  98.444 eFt.  
 
 Ellátottak pénzbeli juttatásai 43.258 eFt. 
 Támogatások 5.323 eFt. 
 Pénzeszköz átadás 13.117 eFt.        
 
       A felhalmozási kiadás  622.362 eFt. 
 A fejlesztési hitel 78.558 eFt 
 Fejlesztési kamat 1.542 eFt. 
 Rullírozó hitel 43.988 eFt” 
 
(3) A rendelet 7. §-a a következıre módosul: 
„7. § Az önkormányzat általános tartaléka                    122 eFt 
                                          céltartaléka                 3.646 eFt.”  
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2. §.  

 
(1) A Rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetésérıl az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelıen a jegyzı gondoskodik.  
 

3., 2006. évi költségvetés meghatározása II. forduló – Rendeletalkotás 

 
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy a napirendi ponthoz írásban elıre kiadott 
elıterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság részletesen megtárgyalta.  
A két nagy beruházás miatt (iskolabıvítés, csatorna-beruházás) a 2006. évi költségvetés 
visszafogottabb, takarékosabb. A fejlesztési kiadásokra és támogatásokra a 205. év zárásakor 
visszatérünk. 
Átadja a szót Fekete Sándorné képviselınek, a Bizottság elnökének.  
 
Fekete Sándorné képviselı tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottsági ülésen részletesen átnézték, megvitatták a 2006. évi 
költségvetést, a bizottsági tagok nagyon aktívak voltak. A könyvvizsgáló is alkalmasnak 
találta a költségvetést.  
 
Bernula István alpolgármester rendkívül soknak tartja a 700 eFt-os telefonköltséget az 
egészségügyben. Javasolj a vállalkozó orvosok összehívását a csökkentés érdekében. 
 
Pap Lászlóné: az intézményeknél csak a mőködéshez elengedhetetlenül szükséges kiadásokat 
hagytuk meg. A 2006. évi féléves beszámolónál visszatérünk a jogos igények teljesítésére. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester javasolja, fogadja el a testület az elıterjesztést.  
Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés, javaslat nem érkezett. Kéri, hogy az 
önkormányzat 2006. évi költségvetésérıl szavazással döntsön a testület.  
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
a következı rendeletet alkotta:  
 

 
 

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
 

2/2006. (II.30.) számú  rendelete 
 

az Önkormányzat 2006. évi költségvetésérıl 
 

 
Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - 
többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen 
jogszabály, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló - többször módosított 
217/1998. (XII.30.) kormányrendeletben meghatározottakat - a 2006. évi költségvetésérıl az 
alábbi rendeletet alkotja. 
 

 
A rendelet hatálya 
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1.§. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat 
költségvetési szerveire.  
 
2.§. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: 
       a.) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal 
       b)  részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: 
           (az önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódva) 
           - Általános Mővelıdési Központ, 
           
 
 (2) Az (1) bekezdésben felsorolt (önálló és részben önállóan gazdálkodó) intézmények  
                  külön-külön címet alkotnak. 
 

 
 A költségvetés bevételei és kiadásai 

 
3.§.  A képviselı-testület az önkormányzat- beleértve a költségvetési szerveit - 2006. évi 
költségvetésének 
 
 a) bevételi fıösszegét 673.533 ezer forintban, 
 b) kiadási fıösszegét 673.533 ezer forintban állapítja meg. 
 
4.§.  Az önkormányzat 2006. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését - 
mőködési és felhalmozási cél szerint - az 1. és 6. sz. mellékletek tartalmazzák. 
 
5.§. Az önkormányzat költségvetési szervei 2006. évi mőködési és felhalmozási bevételeit 
forrásonként - külön-külön címenként - a 7. sz. melléklet tartalmazza. 
 
6.§. (1) Az önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a képviselı-testület 
a következık szerint határozza meg: 
 Mőködési kiadások elıirányzata összesen:   336.272 eFt 
 ebbıl: 
  - személyi jellegő kiadások    174.542 eFt 
  - munkaadókat terhelı járulékok     53.890 eFt 
  - dologi kiadások       83.175 eFt 
 
            - ellátottak pénzbeli juttatásai     24.665 eFt 
 Támogatások           1.000 eFt 
 Pénzeszköz átadás        11.810 eFt 
  
 A felhalmozási kiadás     318.294 eFt 
 Fejlesztési hitel (tıke + kamat)        4.591 eFt 
 
  
 (2) A képviselı-testület az önkormányzat költségvetési szervei mőködési és 
felhalmozási kiadásait kiemelt elıirányzatonként és címenként a 2/a.-2/d. sz. melléklet szerint 
állapítja meg. 
A címrendet a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
 
7. §. (1) Az önkormányzat általános  tartaléka összesen 325 ezer forint. 
  
 (2) Az önkormányzat céltartaléka összesen 1.241 ezer forint.  
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8.§. (1) A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat tájékoztató 
jelleggel, mérlegszerően a 8. sz. melléklet adja meg. 
 
9.§. A képviselı-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a 3. sz. 
mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg. 
 
10.§.  (1) A képviselı-testület a 2006-2008. évekre várható költségvetési bevételeit és 
kiadásait a 4. és 5. sz. melléklet szerint állapítja meg. 
 
 (2) A képviselı-testület a 2006. év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak 
teljesülésérıl elıirányzat - felhasználási ütemtervet a 11. sz. melléklet szerint állapítja meg. 
 
           (3) A képviselı-testület az önkormányzat pénzellátási tervét a 12. sz. melléklet szerint 
állapítja meg. 
 
11.§. Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatinak elıirányzatait éves bontásban a 
10. sz. melléklet mutatja be. 
 

 
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 

 
12.§.  Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadásai elıirányzatai év 
közben megváltoztathatóak. 
 
13.§. (1) A képviselı-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet 
módosítása. 
 
 (2) Ha év közben az Országgyőlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet 
vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelıirányzatot biztosit, arról a 
polgármester a képviselı-testületet tájékoztatni köteles. 
A pótelıirányzatról a polgármester a képviselı-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. 
A képviselı-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-ig - dönt 
a költségvetési rendeletének pótelıirányzatok szerinti módosításáról. 
 
14.§. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet 
értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. 
 
 (2) Az (1) bekezdés szerint hasznosítással kapcsolatos szerzıdések, illetve pénzügyi 
mőveletek lebonyolítását a képviselı-testület a polgármester hatáskörébe utalja.  
A polgármester a megtett intézkedésérıl a következı képviselı-testületi ülésen tájékoztatást 
ad. 
 
15.§.  Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási 
módja a hitel felvétel a számlavezetı pénzintézettıl. A hitelügyletekkel kapcsolatos 
hatáskörök kizárólagosan a képviselı-testületet illetik meg. 
 
 
 
16. §.  Az intézmények vezetıi kötelesek a rendeltben foglalt kiadási elıirányzatokat, ezen 
belül a személyi juttatás elıirányzatait betartani, melyért felelısséggel tartoznak. 
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17. §. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános tartalék keret 
terhére havonta - két ülés közötti idıszakban - 200.000 Ft-ig halaszthatatlan esetben  
kötelezettséget vállaljon, kifizetést engedélyezzen. A polgármester a megtett intézkedésrıl a 
következı képviselı-testületi ülésen tájékoztatást ad. 
 
 

Záró rendelkezések 
 
 

18.§. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2006. január 
1. napjától kell alkalmazni. 
 
 (2) A rendelet kihirdetésérıl - helyben szokásos módon - az SZMSZ elıírásai alapján 
a település jegyzıje gondoskodik. 
 
 

4. Tájékoztatás az iskola-beruházásról. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a napirendi ponttal 
kapcsolatban az írásos tájékoztatót megkapták. Kéri véleményüket, hozzászólásukat. 
 
H o z z á s z ó l á s : 
 
Bernula István alpolgármester javasolja a tájékoztató elfogadását. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a 12 fıs képviselı-testület jelenlévı 12 
tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a Nyáry Pál Általános Iskola 
rekonstrukciós beruházásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
E g y e b e k : 

 
a) 2006. évi belsı ellenırzési terv. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a Jegyzı asszony 
elkészítette és írásban megkapták az elıterjesztést a 2006. évi belsı pénzügyi ellenırzési 
tervrıl.  
 
Fekete Sándorné képviselı megköszöni  a körültekintı elıterjesztést. Elfogadásra javasolja a 
képviselı-testületeknek. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy több hozzászólás nincs, a lefolytatott 
szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs képviselı-testület 
jelenlévı 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 
 

 
 

10/2006. (II.14.) sz. Kt.  h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és az Általános 
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Mővelıdési Központ 2006. évi belsı ellenırzés pénzügyi tervét 
elfogadja. 
 
Felelıs: Kriskó Jánosné mb. jegyzı 
Határidı: 2006. 02. 20. 
 

b) Pilisi Rendırırs kérelme. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti a Pilisi Rendırség kérelmét, miszerint lakosság-
arányosan 250 eFt-os támogatást kérnek a rendırırs adminisztrátor munkabér terhének 
fedezésére. Csak zárszámadás után  javasolja a támogatás odaítélését és  ha a többi település is 
egyetért a kéréssel. Kéri a képviselı-testület véleményét a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
H o z z á s z ó l á s o k : 
 
Maszel László képviselı hozzászólásában elmondja, hogy nem látja át a rendırség munkáját, 
így nem tudja szükség van-e az adminisztrátor foglalkoztatására. 
 
Kriskó Jánosné mb. jegyzı válaszolva a kérdésre elmondja, hogy nagy szükség van az 
adminisztrátor munkájára, de jó lenne, ha nem a környezı településeknek kellene fenntartani a 
rendırséget. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy több hozzászólás nincs, a lefolytatott 
szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs képviselı-testület 
jelenlévı 12 tagja, 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül,  2 tartózkodás mellett a 
következı határozatot hozta: 
 

11/2006. (II.14.) sz. Kt.  h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Pilisi Rendırırs adminisztrátor munkabérének – 
lakosságarányosan kért – 250.000 Ft támogatási kérelmét 
elfogadja. 
A kért támogatás kifizetésérıl a zárszámadás után dönt. 
 
Határidı: 2006. március 31. 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester. 
 

c) Pilisi Rendırırs benzintámogatási kérelme. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti a Pilisi Rendırırs üzemanyagkerethez történı 
hozzájárulási kérelmét. Várja a  képviselık véleményét, javaslatát. 
 
H o z z á s z ó l á s : 
 
Fekete Sándorné képviselı a zárszámadás után javasol 150.000 Ft támogatást a rendırırs 
részére. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a lefolytatott szavazás és a szavazatok 
számbavétele után a képviselı-testület jelenlévı 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény 
és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 
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12/2006. (II.14.) sz. Kt.  h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Pilisi Rendırırs üzemanyag-támogatási kérelmét elfogadja. 
 
A 150.000 Ft-os támogatás kifizetésérıl a zárszámadás után 
dönt. 
 
Határidı: 2006. március 31. 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester. 

 
d) Zenei oktatás támogatása. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti az Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú 
Mővészetoktatási Intézmény kérelmét. A 2006/2007-es évben 59 tanuló vesz részt 
zeneoktatásban és ennek pénzügyi fedezetére 401 eFt támogatásra lenne szükségük. 
Zárszámadás után javasolja a kifizetést. Kéri a képviselı-testület véleményét, javaslatát. 
 
Bernula István alpolgármester egyetért a javaslattal. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a lefolytatott szavazás és a szavazatok 
számbavétele után a képviselı-testület jelenlévı 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény 
és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 
 

13/2006. (II.14.) sz. Kt.  h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási 
Intézmény 401.000 Ft-os támogatási kérelmét elfogadja. 
 
A kifizetésrıl a zárszámadás után dönt. 
 
Határidı: 2006. március 31. 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester. 
 

e) Munka- és tőzvédelmi szaktevékenységi feladatok ellátására ajánlat. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a Góczán Péter – 
munka- és tőzvédelmi megbízott, aki a Polgármesteri Hivatal és intézményeinél a munka- és  
tőzvédelmi tevékenységet ellátta, elhunyt. Helyette új személyt kell megbízni ezen feladatok 
ellátásával. Érkezett egy árajánlat Maczó János vállalkozótól 40.000 Ft + Áfa összeggel. 
Kéri a képviselı-testület véleményét, javaslatát. 
 
Bernula István alpolgármester javasolja, hogy további árajánlatokat kérjen a Polgármester 
Asszony és annak függvényében döntsön a képviselı testület. 
 
Fekete Sándorné és Lipót Pál Józsefné képviselık támogatják az Alpolgármester javaslatát. 
 
f) Mátyás kir. úti óvoda adás-vétele. 
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Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti a CÉDRUS BUILD PLUSSZ Kft. vételi szándékát, 
az Önkormányzat tulajdonát képezı Nyáregyháza, Mátyás kir. u. 1. szám alatt található 
óvodára vonatkozóan. Az ingatlan  vételára 35.000.000 Ft. Az ingatlan vételáraként vevı 
2006. december 15-ig megépít egy új, négy foglalkoztatós óvodát a szükséges kiegészítı 
helyiségekkel, az önkormányzat tulajdonában lévı területen, az önkormányzat által 
jóváhagyott terv alapján. Mivel a vételár teljes egészében nem fedezi az új óvoda építésének 
költségeit, az Önkormányzat még 10.000.000, Ft + ÁFA-t fizetne a vevınek. 
A napirendi ponttal kapcsolatban várja az észrevételeket, javaslatokat.  
 
H o z z á s z ó l á s o k : 
 
Maszel László képviselı kérdezi, hogy az óvodára vonatkozóan készült-e értékbecslés. 
 
Fekete Sándorné képviselı javasolja az adás-vétel lebonyolítását, mivel egyre jobban megy 
tönkre az épület. 
 
Bernula István alpolgármester és Lipót Pál Józsefné képviselı szintén javasolja a képviselı-
testületnek az épület eladását. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy több hozzászólás nem érkezett, a 
lefolytatott szavazás és a szavazatok számbavétele után a képviselı-testület jelenlévı 12 tagja, 
12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 
 
 

14/2006. (II.14.) sz. Kt.  h a t á r o z a t 
 

 Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
 
- CÉDRUS BUILD PLUSSZ Építıipari Korlátolt Felelısségő 

Társaság (1117. Budapest, Diószegi u. 47/A.) vételi szándéka 
alapján az önkormányzat tulajdonát képezı 219. hrsz-u 5377 
m2 alapterülető természetben a Nyáregyháza, Mátyás kir. u. 
1. szám alatt található ingatlant értékesítésre kijelöli, 
melynek kölcsönösen kialkudott vételára 35.000.000 Ft. 

- Az ingatlan vételáraként vevı 2006. december 15-ig megépít 
1 db új négy foglalkoztatós óvodát a szükséges kiegészítı 
helyiségekkel az önkormányzat tulajdonában lévı területen, 
az önkormányzat által jóváhagyott terv alapján. 

- Az önkormányzat az alábbi ütemezéssel még 10.000.000 Ft + 
ÁFA-t fizet a CÉDRUS BUILD PLUSSZ  Építıipari Kft-
nek: 

- 2.000.000 Ft+ÁFA – szerzıdés aláírását követı 8 napon 
belül, 

- 2.000.000 Ft+ÁFA – alapozás elkészültét követı 8 napon 
belül, 

- 2.000.000 Ft+ÁFA – felmenı fıfalak elkészültét követı 8 
napon belül, 

- 2.000.000 Ft+ÁFA – tetıszerkezet elkészültét követı 8 
napon belül, 

- 2.000.000 Ft+ÁFA – mőszaki átadás-átvételi eljárás 
megindítását követı 8 napon belül. 
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Megbízza a Polgármester az adás-vétel lebonyolításával. 
 
  Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 
  Határidı: 2006. március 15. 

 
 g) IRMÁK Kht. ajánlata. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti az Albertirsai IRMÁK Kht. ajánlatát. A Kht. 
Albertirsán egy többfunkciós épület megépítését tervezi és családok átmeneti otthonát 
alakítanának ki. Lehetıséget kínálnak egy vagy több lakrész használati jogának 
megvásárlására 15 évre 7 millió forintért. Az állami normatíva átadása mellett évente 1,3 
millió Ft hozzájárulást kérnek a lakrész rendelkezésre tartásáért. 
Várja a képviselı-testület véleményét, figyelembe véve az önkormányzat jelenlegi anyagi 
helyzetét. 
 
H o z z á s z ó l á s : 
 
Bernula István alpolgármester és Bernula Károlyné képviselı nem javasolják az ajánlat 
elfogadását, mert a költségvetés ezt nem teszi lehetıvé a nagyberuházások miatt. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselı-testület jelenlévı 12 tagja 
nem támogatja az IRMÁK Kht. ajánlatát. 
 
h) Tájékoztató a közvilágítás bıvítésérıl. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a közvilágítás 
bıvítése - a tervezettnek megfelelıen - hat helyen elkészült. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, 
hozzászólás nem érkezett. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirenden szereplı kérdéseket 
megtárgyalta a testület. Egyéb hozzászólás, javaslat, kérdés nem érkezett, ezért megköszönve 
a jelenlétet, 19.00 órakor a nyilvános ülést bezárja. Továbbiakban zárt ülés keretein belül 
folytatódik a tanácskozás. 

 
 

- kmf.- 
 
 
 

Kravecz Lászlóné      Kriskó Jánosné 
  polgármester         mb.  jegyzı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


