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

22. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl, 
Nyáregyháza, Nyáry Pál u. 37. szám alatt. 

 
 
Jelen vannak:  
  
  szavazati joggal:   Kravecz Lászlóné polgármester 
     Bernula István 

Bernula Károlyné 
Fekete Sándorné 
Kocsis Sándor  

     Kovács Jolán  
     Lipót Pál Józsefné 
     Maszel László 
     Tóth Pálné képviselık 
   

tanácskozási joggal:  Kriskó Jánosné mb. jegyzı  
      
 
 
Kravecz Lászlóné polgármester köszönti a Képviselı-testület tagjait. Megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes, mivel a 12 fıs testület 9 tagja megjelent.  
 
Javaslatára az ülés napirendjét a Képviselı-testület az alábbiak szerint fogadta el:  
 
 
N a p i r e n d 
 
 

1., Helyi Választási Bizottság újraválasztása 
  Elıadó: Kriskó Jánosné mb. jegyzı 
 

 2., A Nyáry Pál Általános Iskola, valamint a „Napsugár” Óvodai Intézmény alapító      
     okiratának módosítása 
  Elıadó: Kriskó Jánosné mb. jegyzı 
 
3., Egyebek 
   

a.) Gál Sándorné jegyzı munkaviszony megszüntetési kérelme 
 Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 

   
  b.) Csatlakozás a „BURSA Hungarica” felsıoktatásban részesülık anyagi 
      támogatásához 
   Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 
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  c.) Fızı Boglárka önkormányzati lakás felújítási munkáival  kapcsolatos   
        kérelme 

   Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 
 

  d.) Patai Lászlóné önkormányzati lakással kapcsolatos kérelme 
   Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 
 
  e.) Nyáregyháza, Ady E. u. 3. szám alatti ingatlan tulajdonjogának rendezése 
        ügyében keletkezett határozat módosítása 
   Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 

 
  f.) Támogatás civil szervezeteknek 
   Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 
 
 

 
1., Helyi Választási Bizottság újraválasztása  

 
Kriskó Jánosné mb jegyzı elmondja, hogy a Helyi Választási Bizottság tagjait a Képviselı-
testület 2006. július 27-én elfogadta. Azonban az eltelt idıben a Választási Bizottság egy tagja 
képviselınek jelentkezett, a másik személynek a hozzátartozója jelentkezett képviselınek. 
Mindkét esetben összeférhetetlenség áll fenn, ezért szükségessé vált új tagok  megválasztás a 
bizottságban. Kéri a testületet, hogy az elıterjesztésben javasolt személyeket fogadja el a 
bizottság tagjainak.  
 
Maszel László képviselı megkérdezi, hogy amennyiben valaki a Választási Bizottság tagja, 
mennyire veheti ki részét a kopogtató cédula győjtésben?   
 
Kriskó Jánosné mb. jegyzı a kérdésre válaszolva elmondja, hogy bizottsági tagnak nem 
etikus a kopogtató cédula győjtése, függetlennek kell lennie annak a személynek, aki a 
bizottságba be lett választva. Tartózkodni kell az ilyen dolgoktól, hogy bizottsági tag cédulát 
győjt. 
 
Bernula Károlyné képviselı elmondja, hogy véleménye szerint attól, hogy a cédulát 
összegyőjti a szomszédoktól, ismerısöktıl, még semmit nem jelent. Ez nem jelent 
elkötelezettséget, nem befolyásolja, hogy valaki a választásokon kire adja a voksát.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb 
hozzászólás, kérdés nem merült fel. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 9 tagja, 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következı határozatot hozta:  
 
  

86/2006. (VIII.22.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete  a 
Helyi Választási Bizottság tagjainak az alábbi személyeket 
választotta meg: 
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  - Bíróné Czakó Mária Nyáregyháza, Wekerle köz 5. 
  - Bernula Károlyné Nyáregyháza, Mátyás K. u. 11. 
  - Kovács Jánosné Nyáregyháza, Wekerle köz 11. 
  Póttagok: - dr. Sárosi Ernıné Nyáregyháza, Diófasor u. 82. 
        - Polyák Gabriella Nyáregyháza, Diófasor u. 143. 
 
  Határidı: azonnal 
  Felelıs: Kriskó Jánosné mb. jegyzı 
 
 
 

2.,  A Nyáry Pál Általános Iskola, valamint a Napsugár Óvodai Intézmény alapító      
     okiratának módosítása 

 
 
Kriskó Jánosné mb. jegyzı elmondja, hogy a Képviselı-testület 17/2006. számú 
határozatában elfogadta a Nyáry Pál Általános Iskola alapító okiratát. Azonban szükségessé 
vált a módosítása, egységes szerkezetbe foglalása. OM azonosítót kell igényelni az 
intézménynek. Javasolja, hogy a speciális oktatást, valamint a logopédiát vegyék ki az 
okiratból, mivel a feltételek nem adottak erre a képzési formára. Szintén szükség van a 
Napsugár Óvoda alapító okiratának módosítására, melyet a Képviselı-testület 19/2006. számú 
határozatában elfogadott.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy sajnos pénz nem áll rendelkezésre a speciális 
oktatásra, viszont ha szerepel az alapító okiratba, az önkormányzatnak kötelessége lenne 
véghezvinni.  
 
Lipót Pál Józsefné képviselı javasolja az Óvoda alapító okiratából a saját bevétel kihagyását. 
 
Fekete Sándorné képviselı véleménye szerint sem kellene belevenni az okiratba a saját 
bevételt, mert kötelezı jelleggel elszámoltatásra kerülne. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb 
kérdés, hozzászólás nem érkezett. Kéri a testületet, hogy a Nyáry Pál Általános Iskola alapító 
okiratának módosításáról szavazással döntsön. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 9 tagja, 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következı határozatot hozta:  
 
  

87/2006. (VIII.22.) sz. Kt. határozat 
 
A Képviselı-testület a a Nyáry Pál Általános Iskola, 17/2006. 
/III.14./számú határozatában elfogadott alapító okiratot – 
egységes szerkezetben – az alábbiakra módosítja: 
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I n t é z m é n y    alapító okirata 

 
Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı testülete az 1990. évi LXV. tv. (. § /4/ 
bekezdése alapján kötelezı feladatként látja el az Általános Iskola oktatást.  
 

1.- Az intézmény megnevezése:          Nyáry Pál Általános Iskola 
                                                             Nyáregyháza, Nyáry Pál út 20.                                                                 

        OM. azonosítója:………….. 
 
2. - Székhelye, címe:                            Nyáregyháza, Nyáry Pál út 20. 

 
3. - Létrehozásának idıpontja:              2006. augusztus 1. 

 
4. - Létrehozó szerv:                               Nyáregyháza Községi Önkormányzat 

                                                                      Nyáregyháza, Nyáry Pál út 37. 
 

5. - Fenntartó szerve:                              Nyáregyháza Községi Önkormányzat 
                                                                      Nyáregyháza, Nyáry Pál út 37. 
 

6. - Felügyeleti szerve:                           Nyáregyháza Önkormányzat Képviselı-testület 
                                                                      Nyáregyháza, Nyáry Pál út 37. 
 

7. - Az intézmény jogállása:                   Önálló jogi személy, vezetıje az igazgató 
                                                                      akit az alapító Képviselı-testület pályázat 
                                                                      pályázat útján, öt éves idıtartamra nevez ki. 
 

8. - Az intézmény gazdálkodási jogköre: Részben önálló költségvetési szerv. 
                                                                 Az intézmény gazdasági, pénzügyi feladatait 
                                                                 az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

                                                                       látja el.       
 

9. - Az intézmény körbélyegzıjének felirata: 
                                                                 Nyáry Pál Általános Iskola  
                                                                 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 20.  

  
10. - Az intézmény szervezeti felépítése: Az iskola élén az igazgató áll, akinek 
                                                                  vezetıi tevékenységét egy igazgatóhelyettes    
                                                                  segíti. 

 
11. - Intézmény által ellátott tevékenység forrásai: 

                                               - állami  normatíva   
                                   - önkormányzati támogatás 

                                               - saját bevétel 
 
12. - Intézmény mőködési területe Nyáregyháza község közigazgatási területe 
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13. - Intézmény feladata:                           
                                                                 Tanköteles korú gyermekek érdeklıdésüknek, 

                                                           képességüknek és tehetségüknek megfelelıen  
                                                           felkészíti a középiskolai, illetve szakiskolai 
                                                           továbbtanulásra, valamint a társadalomba  

                                                                 való beilleszkedésre. 
                                                           TEÁOR.sz. 80.10.1 

                                
                                                                   

                                                            Megszervezi és biztosítja az oktatásban 
                                                            részesülı gyermek napközi otthoni  
                                                            ellátását, és az egyéb tanórán kívüli szervezett 
                                                            foglalkozásokat /diáksport, szakkörök/ 
                                                            TEÁOR sz: 80.42.20 
                                                             
                                                            Általánostól eltérı program sajátosságának  
                                                            Megnevezése: 
                                                            A hátrányos helyzető tanulók eredményes  
                                                            továbbhaladását segítı programok alkalmazása. 
                                                            Egyéni, csoportos vagy differenciált foglalkoztatás 
                                                            alkalmazása tanórán és tanórán kívül. 

                                                                  
                                                             Iskolai intézményi étkeztetés 
                                                             TEÁOR  sz.55.51.10.1 
                                                                        
 
14. - Intézménybe felvehetı maximális létszám: 
                                                              általános iskolai oktatás  500 fı 
                                                              napközi ellátás                150 fı 
 
 
15. - Az intézmény vagyona:            A Képviselı-testület az intézmény számára 
                                                          használatra átadja az önkormányzat tulajdonát  
                                                          képezı Nyáregyháza, Nyáry Pál u. 2o 
                                                          442. hrsz-ú ingatlan. 
 
16. - Az intézmény vállalkozó tevékenységet nem folytathat. 
 
17. - Az intézmény saját költségvetési bevételének növelése érdekében az ingatlant bérbe 
adhatja, amennyiben a bérbeadás az oktató-nevelı munkát nem akadályozza. 

 
 
Határidı: azonnal  
Felelıs: Kriskó Jánosné mb. jegyzı 
 
 
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a Napsugár Óvodai Intézmény alapító 
okiratával kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem érkezett. Kéri a testületet, hogy a  
módosításokról szavazással döntsön. 
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A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 9 tagja, 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következı határozatot hozta:  
 
  

88/2006. (VIII.22.) sz. Kt. határozat 
 
A Képviselı-testület a „Napsugár” Óvoda 19/2006.  
/III.14./számú határozatában elfogadott alapító okiratot – 
egységes szerkezetben – az alábbiakra módosítja: 
 

I n t é z m é n y    alapító okirata 
 
Nyáregyháza község Önkormányzata az 1990. évi LXV. tav. 8. § /4/ bek. alapján kötelezı 
feladatként látja el az óvodai nevelést. 
 
 
l. - Az intézmény létrehozásának dátuma: 2006. augusztus 1. 
 
2. - Intézményt létrehozó szerv: Nyáregyháza Község Önkormányzata 
                                                   Nyáregyháza, Nyáry Pál út 37. 
 
3. - Intézmény megnevezése: ”Napsugár„ Óvoda Nyáregyháza 
                                                 OM. azonosító:………… 
 
4. - Intézmény típusa:             Az óvoda a gyermekek hároméves korától a tankötelezettség  
                                                kezdetéig nevelı intézmény. Az óvoda nevelés a gyermekek  
                                                neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló 
                                                foglalkozások keretében folyik. 
 
5. - Intézmény feladata:          Az óvoda a gyermekek hároméves korától ellátja a - gyermekek 
                                                védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
                                                meghatározottak szerint – a gyermek napközbeni ellátásával 
                                                összefüggı feladatokat. 
                                                                                                                                                                                                                                
                                               TEÁOR sz: 80.10.11.0 
 
                                                Óvodai étkeztetés 
 
                                                TEÁOR sz. 55.51.10 
 
6. - Intézmény székhelye:      „ Napsugár”  Óvoda Nyáregyháza  
                                                 Befogadó képessége: 75 fı  
 
7. - Az intézmény tagóvodája:  Nyáregyháza, Jókai utca 1. szám  
                                                  Befogadó képessége: 50 fı 
 
8. - Intézmény mőködési területe: Nyáregyháza közigazgatási területe 
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9. - Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: 
                                                Nyáregyháza  Község Önkormányzat Képviselı-testülete 
                                                Nyáregyháza, Nyáry Pál út 37. 
 
10. - Az intézmény jogállása:  Önálló jogi személy, vezetıje: óvoda vezetı, akit az 
                                                 alapító Képviselı-testület pályázat útján, öt éves idıtartamra 
                                                 nevezi ki.  
 
11. - Az intézmény körbélyegzıjének felirata: „Napsugár „ Óvoda Nyáregyháza 
 
12. - Az intézmény gazdálkodási formája: részben önálló költségvetési szerv. Az intézmény 
                                                 gazdasági, pénzügyi feladatait az Önkormányzat Polgármesteri 
                                                 Hivatala látja el. 
 
13. - Az intézmény által ellátott tevékenység forrásai: 
                                                 állami normatíva 
                                                 önkormányzati támogatás 
                                                  
14. - Az intézmény szervezeti felépítése és mőködési rendszere: 
                                                 Az óvoda élén a vezetı óvónı áll,  helyettese az  óvoda vezetı 
                                                 helyettes, a  tagintézmény esetén a tagintézmény vezetı. 
 
15. - Szervezeti egységek vezetınek jogosítványa, az intézmény képviselıjeként járhat el, 
                                                 teljes jogkörben képviseli az intézmény. A vezetésben fennálló  
                                                 jogkörét a közoktatási törvény és az intézmény mőködési  
                                                 szabályzata határozza meg. 
 
16. - Az intézmény vagyona:    A Képviselı-testület az intézmény részére biztosítja az 
                                                  önkormányzat tulajdonát Képezı, Nyáregyháza, Mátyás király  
                                                  utca 1. sz., 219. hrsz-ú ingatlant, valamint 
                                                  Jókai út 1. szám alatt lévı 1368/1. hrsz-ú ingatlant. 
 
17. - Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytathat. 
  Határidı: azonnal 
  Felelıs: Kriskó Jánosné mb. jegyzı 
 
Egyebek: 

a.) Gál Sándorné jegyzı munkaviszony megszüntetési kérelme 
 

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy Gál Sándorné jegyzı 100% rokkant. 
Kérelmet terjesztett a Képviselı-testület elé, melyben kéri a munkaviszonyának közös 
megegyezéssel történı megszüntetését. Javaslom a kérelem teljesítését és egyben hat havi 
jutalom megadását a Képviselı-testületnek. Ezt követıen a munkaviszony megszőnése után a 
helyettesítı jegyzı megbízására kell döntést hozni, mert a mostani megbízása betegállomány 
idejére szól. Javasolja 2007. január 2. napjáig a megbízási szerzıdés megkötését, ez idı alatt 
jegyzıi állást hirdetünk. 
 
Kriskó Jánosné mb. jegyzı elmondja, hogy jogi akadálya nincs a kérelem teljesítésének és a 
jutalom kifizetésének.  



 8 

Fekete Sándorné képviselı véleménye szerint a testület tudomásul vette, és a jutalom 
kifizetését javasolja.   
 
Maszel László képviselı véleménye szerint is humánusan kell kezelni a dolgot, hiszen hosszú 
évekig dolgozott a jegyzı asszony a hivatalban. Javasolja a pénz kifizetését. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb 
hozzászólás, kérdés nem merült fel. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 9 tagja, 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következı határozatot hozta:  
 

89/2006. (VIII.22.) sz. Kt. határozat 
 

1./ Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete  
Gál Sándorné jegyzı kérésére munkaviszonyát 2006. augusztus 
31. napjával közös megegyezéssel megszünteti. 
 
2./ A Képviselı-testület Gál Sándorné jegyzı tevékenységét 
megköszönve 2.000.000,-Ft. jutalomban részesíti.  

 
 3./ A Képviselı-testület Kriskó Jánosné megbízott jegyzı 
munkaszerzıdését 2006. szeptember 1. napjától 2007. január 2. 
napjáig meghosszabbítja. 

 
  Határidı: 2006. augusztus 31. 
  Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 
 
 
 b.)  Csatlakozás a „BURSA Hungarica” felsıoktatásban részesülık anyagi  
                  támogatásához 
 
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy a pályázat népszerő a településen, sokat segít 
a családokon. Azt az összeget, amit a hivatal ad, a megye kiegészíti. A testületnek arról kell 
döntést hoznia, hogy 2006-2007-es tanévre csatlakozzon-e az önkormányzat a pályázathoz. 
 
Kovács Jolán képviselı megkérdezi, hogy a 10. havi utalás elment-e? 
 
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy nem névre utalunk, és a hivataltól biztosan 
elment az utalás. A pénz három helyrıl tevıdik össze. A megyénél kellene megreklamálni, ha 
probléma merült fel. 
 
Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb hozzászólás, kérdés nem merült 
fel. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 9 tagja, 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következı határozatot hozta:  
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90/2006. (VIII.22.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete  
2006-2007-es tanévre is csatlakozni kíván a „Bursa Hungarica” 
felsıoktatásban részesülı tanulók anyagi támogatásához.  

 
Határidı: azonnal 

  Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 
 
 
 c.) Fızı Boglárka önkormányzati lakás felújítási munkáival  kapcsolatos kérelme 
 
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy Fızı Boglárka kérelmet terjesztett elı az 
általa bérelt Nyáregyháza, Ady E. u. 8. szám alatt található önkormányzati lakással 
kapcsolatosan. Kérelmében leírta, hogy az utcafronti kerítést teljesen rendbe hozták, 
lefestették. Számlával igazolta a költségeket. A munkát elvégezték, csupán az anyagköltséget, 
mely 54.019,-Ft. volt, szeretné lakbérbeszámítás útján elszámoltatni.  
 
Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb hozzászólás, kérdés nem merült 
fel. Kéri a testületet, hogy a kérelemrıl szavazással döntsön. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 9 tagja, 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következı határozatot hozta:  
 
  

91/2006. (VIII.22.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Fızı Boglárka Nyáregyháza, Ady E. u. 8. szám alatti 
önkormányzati lakásbérlı kérelmének helyt ad.  
 
Az ingatlan utcafronti kerítésének felújítására felhasznált 
anyagköltsége árát, mely 54.019,-Ft lakbérbeszámítás útján 
elszámolhatja. 

 
  Határidı: 2006. augusztus 31. 
  Felelıs: Kriskó Jánosné mb. jegyzı 
 
 
 d.) Patai Lászlóné önkormányzati lakással kapcsolatos kérelme 
 
Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Patai Lászlóné Dózsa Gy. u. 
30. szám alatti önkormányzati lakás bérlıje kérelmet terjesztett be a vezetékes víz 
bevezetésére. Jelenleg a „Hısök terétıl” hordja a vizet, mely elég megterhelı kisgyerekek 
mellett. A munkálatokat a Nyár-Víz Kht. elvégezné, a költségeket pedig havonta, részletekben 
visszafizetné az önkormányzatnak. Az ingatlanon a többi lakásban bent van a víz, kivéve nála. 
Egy összegben nem tudja kifizetni, de a részletfizetést vállalná. Véleménye szerint a bekötés 
komfortfokozat emelést nem jelent.  
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Bernula István alpolgármester véleménye szerint be kellene vezettetni a vizet, és a lakbér 
megállapításnál felszámításra kerülne. 
 
Kriskó Jánosné mb. jegyzı elmondja, hogy vízszerzési lehetıséget köteles az önkormányzat 
biztosítani.   
 
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogyha ez így van, akkor kötelezettségünk 
ivóvizet biztosítani a bérlınek. A lakásba való bekötés nem a mi dolgunk, de az ingatlanra be 
kell vezetni a vizet. 
 
Maszel László képviselı elmondja, hogy amennyiben bekötjük neki a vizet, a fogyasztásért 
fizetni fog, viszont a közkútról használt vízért nem fizet. Mivel nem nagy költséggel jár, 
vállalja, hogy az aknától a lakásig bevezeti a vizet a bérlınek. 
 
Bernula Károlyné képviselı véleménye szerint, ha az udvarra bekötjük a vizet, az nem jelent 
komfortfokozat emelést. Tekintettel kell lenni a kisgyerekekre, és arra, hogy jön a tél. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester véleménye szerint, ha létezik ilyen jogszabály, ami kötelezi 
az önkormányzatot a vízvételi lehetıség biztosítására, mindenképp be kellene kötni.  
 
Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb hozzászólás, kérdés nem merült 
fel. Kéri a testületet, hogy a kérelemrıl szavazással döntsön. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 9 tagja, 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következı határozatot hozta:  
 
  

92/2006. (VIII.22.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Patai Lászlóné Nyáregyháza, Dózsa Gy. u. 30/2. szám alatti 
önkormányzati lakásbérlı kérelmének helyt ad, és ivóvíz szerzési 
lehetıséget a lakás udvarán biztosítja. 

 
  Határidı: azonnal 
  Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 
  
 
 
 e.) Nyáregyháza, Ady E. u. 3. szám alatti ingatlan tulajdonjogának rendezése   
     ügyében keletkezett határozat módosítása 
 
 
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy a Kincstári Vagyonigazgatóság megkereste 
az Önkormányzatot, hogy a Képviselı-testület ez év május 29-én kelt 50/2006. számú 
határozatát módosítsa, mivel az ingatlan tulajdonba adása csak a módosítás után lehetséges. 
Mivel az ingatlan jelenleg teljes egészében kincstári tulajdon, az elızı Képviselı-testületi 
határozat szerint csak részben.   
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Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb hozzászólás, kérdés nem merült 
fel. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 9 tagja, 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következı határozatot hozta:  
 

93/A/2006. (VIII.22.) sz. Kt. határozat 
 
A Képviselı-testület az 50/2006. /V.29./ számú Kt. határozatát 
hatályon kívül helyezi, és a helyében a következı határozatot 
hozza:  
 
1./ A Képviselı-testület kéri a Kincstári Vagyoni Igazgatóság 
Közép-Magyarországi Regionális Igazgatóságát /1138 Budapest, 
szekszárdi u. 19-25./, hogy az 58/2005. /IV.4./ Korm. rendelet 
IX. fejezetében foglaltak alapján Nyáregyháza, Ady E. u. 3. szám 
alatt fekvı 306/2. hrsz-ú ingatlan tulajdonjogát teljes egészében, 
ingyenesen adja át a Nyáregyháza Község Önkormányzatának 
tulajdonába. 
 
2./ Az ingatlan tulajdonjogának rendezését követıen a szociális 
igazgatás és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 65/f. 
pontjában meghatározottak alapján, idısek nappali ellátását 
biztosító, kötelezıen ellátandó alapfeladatot szolgálná. A feladat 
ellátás, illetve a vagyonigénylés összhangban van a többcélú 
kistérségi társulási céllal, mert az Önkormányzat a szociális 
feladatainak egy részét kistérségi társulási formában látja el. 
 
3./ A Képviselı-testület a kérelemnek helyt adó döntés esetén 
vállalja a tulajdonba adás érdekében jelen eljárásban felmerülı 
költségek megtérítését. 

 
  Határidı: azonnal 
  Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 
 
 
      
 f.) Támogatás civil szervezeteknek 
 
 
Kravecz Lászlóné polgármester javasolja, hogy a Nyáregyházán mőködı civil 
szervezeteknek az önkormányzat az alábbi összegő támogatást biztosítson: - Polgárırségnek 
200 eFt, - Sportkörnek 300 eFt, - Nótakörnek 50 eFt, - Nyáry Pál Nyugdíjas Klub részére 100 
eFt. 
 
Tóth Pálné képviselı megköszöni a felajánlott támogatást. 
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Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem merült 
fel. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 9 tagja, 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következı határozatot hozta:  
 
 

93/B/2006. (VIII.22.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Nyáregyházán mőködı civil szervezeteket számára az alábbi 
összegő támogatást ítéli meg: 
- Polgárırség: 200.000,-Ft 
- Sportkör: 300.000,-Ft 
- Nótakör: 50.000,-Ft 
- Nyáry Pál Nyugdíjas Klub: 100.000,-Ft 
 
Határidı: 2006. augusztus 31. 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 
 

 
          E g y é b   t á j é k o z t a t á s o k: 
 
 
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy pályázati lehetıségek vannak faluközpontra, 
rehabilitációs munkahely megteremtésére, de a benyújtással meg kellene várni a 
választásokat. 
 
A Sportkör komoly anyagi gondokkal küzd, ezért is van szükségük az önkormányzat 
támogatására. 
 
Az iskola átadásával kapcsolatban elmondja, hogy a ZÁÉV Zrt. ígérete szerint szeptember 1-
re minden el fog készülni, a munkák megfelelı ütemben haladnak. A bútorokat folyamatosan 
szállítják, a függönyöket is a ZÁÉV Zrt. biztosította. Az aulába a felajánlott virágok 
beszállítása is folyamatosan történik. A gyerekek színvonalas mősorral készülnek, az 
óvodások is mősort adnak. A felekezetek képviselıi is meg lettek hívva.  
 
Maszel László képviselı megkérdezi, hogy a mőszaki átadás folyamatosan megy-e?  
 
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy a mőszaki ellenırök végig mentek az 
épületen, elkészítették a hibajegyzéket. A munkálatok pótolására augusztus 31-i határidıt 
adtak meg. A kertépítı a növények beültetését az utolsó pillanatra hagyta, hogy a növények 
ne sérüljenek.  
 
Maszel László képviselı megkérdezi, hogy tavaly az iskola építésének kezdetén megalakult 
bizottság segítségét, munkáját miért nem vették igénybe a mőszaki átadás során? 
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Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy ez csak hibafeltárás volt, és erre vannak a 
mőszaki ellenırök, akiknek ez a profiljuk, nekik mindenhez érteni kell. Az építésvezetı 
elmondta többször is, hogy a képviselık bármikor megtekinthetik az építkezést.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirenden szereplı kérdéseket 
megtárgyalta a testület. Egyéb hozzászólás, javaslat, kérdés nem érkezett, ezért megköszönve 
a jelenlétet, 17.20 órakor a rendkívüli, nyilvános ülést bezárja.  

 
 

- kmf.- 
 
 
 

Kravecz Lászlóné      Kriskó Jánosné 
  polgármester         mb.  jegyzı 

 
 


