
I. 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. február 27. 

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

 
Jelen vannak:   
  szavazati joggal:   Kravecz Lászlóné polgármester 
     Bernula István 

Farkas László 
Fekete Sándorné 
Kocsis Sándor alpolgármester 

     Kovács Jolán      
Lipót Pál Józsefné  
Maszel László 

     Ország Mihály András 
Rabné Nánási Eszter  
Sztahó István 
Tóthné Bába Ildikó képviselık 

   
tanácskozási joggal:  Zinger Miklós jegyzı   
meghívottak:  Rédey József /Emergency Service Kft. cégvezetıje/ 
   Simó Gáborné /ügyeletvezetı fınıvér/ 

     Gaszler Gabriella mőszaki elıadó 
 
Kravecz Lászlóné polgármester köszönti a Képviselı-testület tagjait. 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: 
 
Nyilvános ülésen: 

 

1., Az orvosi ügyelet ellátása 

           Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 

      

2., A község Rendezési Tervének felülvizsgálatára javaslattétel 

 Elıadók: Kravecz Lászlóné polgármester 

 

3., Egyéb ügyek: 

    

a.) Fellobogózás  

Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 

 

b.) Karate csoport kérelme  

Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 
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Zárt ülésen: 

 

c.) Lakáskérelem  

   Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 

 

 

1., Az orvosi ügyelet ellátása 

 
 
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy aggályok merültek fel az orvosi ügyelet 
ellátási területének bıvítésével kapcsolatban. Az volt a testület kérése, kérjük fel Rédey 
József cégvezetıt és Simó Gáborné ügyeletvezetı fınıvért, mondják el tapasztalataikat, 
valamint azt, hogy valóban ellátási, színvonalbeli problémát jelenthet-e Monorierdı és Káva 
csatlakozása a társulásba.  
 
Rédey József cégvezetı tájékoztatja a testületet, hogy a cég 2002. óta foglalkozik központi 
orvosi ügyeletekkel, az uniós szabályok figyelembe vételével. Jelenleg 20 központi ügyeletet 
üzemeltetnek az országban, közel 400 településen, 670 ezer lakost látnak el. A pilisi ügyeletet 
tavaly júniusban vették át. A statisztikából kitőnik, hogy 14500 fıt látnak el. Az ÁNTSZ 
szakmai irányelve alapján 35 ezer lakosig, 35 km-es körzetben javasolt 1 orvos. Gyakorlatilag 
ez fél gızzel mőködik, pont fele akkora területet lát el az 1 orvos, amennyit a jogszabályok 
engednek. A becsatlakozni szándékozó települések együttes lakossága 4500 fı, Monorierdı 3 
km-re, Káva 6-7 km-re van. A lakosságszám minimális, és km-ben sem esik ki annyira a 
terület. Az ügyeletet nem úgy kell elképzelni, hogy egy orvos megy mindenhova. Egyrészt 
van egy háttérstáb,  egy nıvér, aki szakmai tanácsokkal ellátja a beteget, és szelektálja a 
hívásokat. Ez alapján elsısorban az akkut hívásokhoz megy ki az ügyelet. Országos átlagban 
az ügyeleti hívások 75%-a indokolatlan. Szakmai szabályok szerint ha akkut hívás történik, 
kimegy az ügyelet, és mentıt kell hívni, akkor az orvosnak meg kell várni a mentıt. Olyan 
esetekben, amikor egyszerre több hívás érkezik be, van egy együttmőködési egyezmény az 
Országos Mentıszolgálattal, hogy 2 percen belül autót kell indítania az átdiktált hívásokra. 
Eddig nem volt szükség arra, hogy hívást adjanak át a mentıszolgálatnak sehol. A 70 ezer 
lakost ellátó paksi ügyelet sem adott át a mentınek hívást. Ez általában fordítva történik, a 
mentıszolgálattól 14-16 esetet vesznek át.  
 
Maszel László képviselı megkérdezi, hogy átlagosan egy hétköznapi éjszaka alatt hány 
kiszállás történik?  
 
Simó Gáborné fınıvér a kérdésre válaszolva elmondja, hogy ez nagyon változó. Függ az 
idıjárástól és attól, hogy milyen járvány van. Átlagosan hétköznap 3-4 hívás van éjszaka. 
Ebbıl hajnalban vannak komolyabb esetek. Azok, akik dolgoznak és nem léphetnek ki a 
munkájukból, mert féltik az állásukat, ıket 6-9 óráig látják el. Ez kb. átlagban 2-3 fıt jelent. 
Amióta vizitdíj van, a forgalmuk lényegesen leapadt, a legutóbbi hétvégén szombaton volt 24 
fı, vasárnap pedig 21 fı. Ebbıl konkrét eset 4-5. Az 5 hívásból 3 nyáregyházi volt és 2 pilis 
szombaton, vasárnap pedig fordítva. A mentık vasárnap 2 hívást adtak át nekik. A hétvégi 
balesetnél a mentık szintén az ı segítségüket kérte. Bevezették a vizitdíjat, van egy 
rendeletben meghatározott betegségcsoport, illetve súlyossági csoport, amire azt mondták, 
hogy mentes. Ezen felül a friss balesetesek is. Náluk az ügyeletben 18 év alattiaktól 
semmilyen esetben sem kérnek vizitdíjat. Az injekciózásra és kötözésre szoruló betegeknél 
abban az esetben, amikor van a háziorvostól egy papírja, akkor folyamatos ellátású betegnek 
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tekintik, és nem kell kifizetni az 1000,-Ft-os vizitdíjat, amit a környékbeli ügyeleteken 
kifizettetnek a beteggel. A krónikus betegeknek a rendszeresen szedett gyógyszereit nem 
írhatja fel az ügyelet, ezt jogszabály mondja ki. Nem írhatnak fel közgyógyigazolványra és 
szakorvosi javaslatra írt gyógyszereket. Csak azt írhatják fel, ami az akkori akkut betegségnek 
a megkezdésére szükséges.  
 
Maszel László képviselı elmondja, az írásos anyagban az olvasható, hogy a jelenlegi ügyelet 
a hasonló lélekszámú ügyeletekhez képest 85%-os kihasználtságú. Véleménye szerint ha 
Monorierdı és Káva is csatlakozik hozzánk, akkor 115%-ra emelkedik fel.  
 
Rédey József cégvezetı a kérdésre válaszolva elmondja, hogy nincs ilyen kicsi ügyeletük 
még egy. Nagyságrendben a következı 27 ezer lélekszámú. Ehhez képest arányosítva ez 85%. 
Általában kistérségeket látnak el. Célszerő pénzügyileg is megegyezni az 
önkormányzatoknak.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester megkérdezi, jogszabályilag van-e kategorizálva az, hogy a 
hívást követıen mennyi idın belül kell kiérni egy beteghez?  
 
Rédey József cégvezetı a kérdésre válaszolva elmondja, hogy nincs leszabályozva. Egy uniós 
ajánlás alapján az akkut életveszély sejtetı bejelentéshez 15 percen belül ki kell érkezni. A 
cég belsı szabályzata szerint, reggel 6 és este 10 óra között egy percen belül kell elindulni, 
este 10 és reggel 6 óra között pedig 2 percen belül. A mentıszolgálat kifejezetten a közterületi 
mentést, az ügyelet pedig lakáson belülit végzi el.  
 
Ország Mihály képviselı elmondja, hogy a településünkön létezett önálló orvosi ügylet. 
Amikor financiális okokból Pilishez kerültünk, a lakosság egy része nehéz szívvel vette 
tudomásul. Felmerülhet a lakosokban az a kétely, ha még két település bekerül az ügyeletbe, 
akkor nehezebb lesz az ellátásuk annak ellenére, hogy a statisztika azt igazolja, hogy még 80 
%-os kapacitással sem üzemelnek. Véleménye szerint ha Káván van kint betegnél az 
ügyeletes orvos, nem biztos, hogy Felsı-Nyáregyházára 15 percen belül odaérnek akkor sem, 
ha két percen belül elindulnak. Örömmel vette, hogy bizonyos esetekben nem kérnek 
vizitdíjat, viszont ez nem teljesen jogszerő. 
 
Simó Gáborné fınıvér elmondja, a nıvérnek tudnia kell, hol van kint az ügyeleti autó. Ha 
tudják, hogy távol van az autó, vagy eset kocsira kell várnia, akkor nekik a mentıszolgálatot 
azonnal értesíteniük kell. Abból senkinek nem lesz hátránya, ha az ügyelet épp Káván lát el 
beteget. Ilyen esetben a mentıt mindenképp értesítik. A nıvér munkájáért nem kell vizitdíjat 
fizetni.    
 
Rédey József cégvezetı elmondja, a kormány 31 pontban világosan leírta azt a 
diagnóziscsoportot, amelyért pénzt kell szedni. Azt is kimondta, hogy az injekciózásért és a 
kötözésért is pénzt kell szedni, de ezt nem ellenırzik. Júniustól fogják ellenırizni. Ettıl az 
idıponttól az ügyeleten ugyan az lesz, mint most a háziorvosoknál, vagyis minden betegnek 
minden adatát jelenteni kell havonta. Nincs olyan orvos, aki azt meg tudná tenni, hogy aki 
egész héten kártyás betege neki, attól hétvégén ugyanazért az injekcióért pénzt kérjen. 
Amikor ellenırzésre kerül a sor, úgy lehet a fizetést kiküszöbölni, hogy ha nıvér végzi 
mindezt, akkor azért nem lehet pénzt kérni.  Az ÁNTSZ alapból javasolta a bıvítést, és 
támogatja.  
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Ország Mihály képviselı megkérdezi, amennyiben a két település bekerül a társulásba, akkor 
az önkormányzatnak mennyivel kell kevesebbet fizetni a szolgáltatásért?   
 
Rédey József cégvezetı elmondja, hogy 3-4 éve mőködnek, több százezer embert látnak el. 
Ennyi idı alatt, ekkora lakosságszámra 3 darab írásos panasz érkezett, ami sokat mond a 
minıségrıl. Egyikbe sem voltak hibásak.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy eddig Pilissel közösen 70,-Ft-ba került az 
önkormányzatnak lakosonként. Ha Monorierdı és Káva csatlakozik, ez az összeg 38,-Ft/fıre 
módosul. Így 1,6 mFt megtakarítást, költségcsökkentést jelent.  
 
Bernula István képviselı azt kéri a cégvezetıtıl, adjon megnyugtató választ arra, hogy  
vállalkozása kibıvítésével semmiféle kár nem éri az ellátás szempontjából a lakosokat.   
 
Rédey József cégvezetı elmondja, hogy 18 évet dolgozott a mentıszolgálatnál, illetve más 
egészségügyi cégeknél. Megismerte mindkettınél a jó és a rossz oldalát. Az egész térségben 
hosszútávra gondolkodik, nagy rendszer kiépítésére törekszik, bıvítésre. Nem a saját anyagi 
érdekeirıl szól. Gyakorlatilag null szaldósan mőködik az ügyelet. 300 eFt-ból kell megoldani 
az összes felhasznált gyógyszert, a gépkocsi lízing díját, javítását, az üzemanyagköltséget, 
rezsiköltséget.  
 
Simó Gáborné fınıvér a szakmai részérıl elmondja, meg van követelve, hogy mindenkinek 
„E kategóriás” nıvérnek kell lenni. Nincs szakiskolás, mindenkinek megvan a megfelelı 
képesítése. A jelenlegi ügyeletben a háziorvosok részt vállalnak az ügyeletbıl. Kettı mentı-
gépkocsivezetı van, akik fıállásban az OMSZ-nál dolgoznak, és egy gépkocsivezetı van, aki 
jelenleg egészségügyi iskolát végez. Céljuk, hogy mindenki meg legyen nyugtatva, és el 
legyen látva. Nem biztos, hogy egy lázas beteghez ki kell menni, a nıvér tájékoztatásából a 
beteg fel tudja mérni,  hogy az otthoni gyógyszerkészletbıl mi az, amit be tudna venni. Elsı 
körben nem rohan ki az ügyelet.  
 
Rédey József cégvezetı elmondja, hogy a kérdés még nincs letisztázva, Monorierdınek a 
szerepe, illetve ezáltal fizetett összeg. Jelenleg 25,-Ft-ot fizetnek, és nem akarnak többet 
fizetni. A másik ok, hogy Monorierdın 16 óráig biztosított az alapellátás. Tehát nekik 16 
órától lenne szükségük az ügyeletre. A pilisi ügyelet 18 órától mőködik, hiszen Pilis, 
Nyáregyháza, Káva megoldotta, hogy 18 óráig biztosítja az alapellátást. Ez többlet költséggel 
jár, ha az ügyelet 2 órával kibıvítésre kerül. Az ÁNTSZ jogosan ragaszkodik ahhoz, hogy az 
alapellátás folyamatos legyen. A legrosszabb esetben lesz az összeg 38,-Ft körüli.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester megköszöni a vendégeknek a tájékoztatót, és további jó 
munkát kíván.  
 
Zinger Miklós jegyzı elmondja, hogy van egy társulási megállapodás Pilis és Nyáregyháza 
között, amely a két tag közös akaratával módosítható. Ahhoz, hogy a becsatlakozni kívánó 
önkormányzatok társulási taggá váljanak az kell, hogy a két település testülete a társulási 
megállapodás módosulását elfogadja. A vonatkozó jogszabályok szerint a naptári év végére 
mondható fel a társulási megállapodás. Ezek után minden tagnak el kell döntenie, hogy 
elfogadja-e, vagy sem. Gyakorlatilag ez úgy néz ki, a szerzıdésben minden módosulás, 
minden változás a két település testületének közös döntése kell, hogy legyen. E szerint kell 
módosítani, e szerint lehet becsatlakozni a társulásba. Szükséges, hogy a kérdést Nyáregyháza 
jóváhagyja.  
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Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy Pilis elfogadta a bıvítést, Káva szeretne 
csatlakozni a társuláshoz, Monorierdın pedig csütörtökön lesz a testületi ülés. A régi 
képviselık emlékeznek, ellenállást váltott ki a lakosság részérıl az, hogy Pilishez 
csatlakoztunk. Bevezették, hogy a központi ügyeletet, ahol gépkocsi, gépkocsivezetı, 
szakképzett ápoló és orvos nélkül nem lehetett nekifogni. Ezt mi semmiképp nem tudtuk 
volna elıteremteni, ez motiválta az elızı testülete a probléma társulásban való megoldására.  
 
Ország Mihály képviselı véleménye szerint egy bizonyos fokig szinte kényszerhelyzetbe 
vagyunk. Ha ettıl megválunk és felmondjuk a társulást, ideig-óráig mőködünk, de van-e 
másik társulás, akihez csatlakozni tudunk?  
 
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy dr. Vass Csaba nem engedélyezi, hogy még 
egy település Monorhoz csatlakozzon. Albertirsán szintén telített a létszám, és az sincs 
közelebb Nyáregyházához.  
 
Bernula István képviselı elmondja, tisztán látja, hogy nincs más lehetıségünk. A lehetı 
legjobb lehetıség ami most van, és még jobb lesz, ha betársul mellé a két község, mert 
valamelyest kevesebb lesz a fizetnivaló. Az ellátás pedig elfogadható.  
 
Zinger Miklós jegyzı elmondja, a mőködtetéshez szükséges az, hogy legyen olyan 
szolgáltató aki a feladatokat ténylegesen ellátja. Abban az esetben, ha úgy találják, hogy a 
bıvített körzetben a szolgáltatás nem olyan színvonalú, akkor adott esetben a szolgáltatóval 
kötött szerzıdés módosítatni lehet, illetve az abban meghatározott feltételeket lehet bıvítetni a 
megfelelı színvonal elérése érdekében.  
 
Maszel László képviselı véleménye szerint jelenleg valóban jól mőködik az ügyelet, meg 
vagyunk elégedve. De ez a közel 5 ezer fı, amivel megnövekedik a létszám, a szolgáltatási 
színvonal csökkenését jelentheti. Megérdeklıdte Albertirsán, és Ceglédbercel nem hozzájuk 
tartozik. Albertrisa Mikebudával, Dánszentmiklóssal van társulásban, ami hellyel közzel 
megegyezik a Pilis-Nyáregyháza lélekszámmal. Beteghívás szempontjából pedig  
magasabbak a pilisi adatok, mint az irsaiak. Véleménye szerint ezt nagyon meg kell fontolni, 
valóban más lehetıség nincs elıttünk. Felvet egy olyan lehetıséget, két év múlva elıállnak 
azzal, hogy még mindig nem érjük el a 35 ezres létszámot és vegyünk be még településeket.  
 
Zinger Miklós jegyzı elmondja, a társulási megállapodás aláírásakor több jogot kell 
vindikálni magának Nyáregyházának, hogy több beleszólása legyen a szolgáltatóval kötendı 
szerzıdéssel kapcsolatban. A feltételek kialakításában aktívan részt kelljen venni a testületnek 
és az általa meghatározott kívánalmak szerepeljenek a szolgáltatóval megkötött szerzıdésben. 
A testület jelenleg elvi nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy hozzájárul Káva és 
Monorierdı becsatlakozzon a társulásban. Sok a nyitott kérdés, hogy változik meg a feltétel, 
hogy alakul a társulási tanács összetétele. Ez akkor fog eldılni, amikor konkrétan meg lesz 
szövegezve társulási megállapodás módosítása.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, vélemény nem 
érkezett. Felkéri a testületet, aki elfogadja, hogy az ügyeleti társulás Káva és Monorierdı 
településekkel bıvüljön, szavazással döntsön.   

 

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
Képviselı-testület jelenlévı 12 tagja, 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett  a következı határozatot hozta:  



 6 

 
24/2007. (II.27.) sz. Kt.  h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
részt kíván venni a Káva, Monorierdı, Nyáregyháza és Pilis 
települések orvosi ügyelet mőködtetésére vonatkozó 
társulásában. 
Megbízza a polgármestert, hogy a társulási megállapodást a 
következı rendes ülésre terjessze a Képviselı-testület elé. 
 
Határidı: következı rendes ülés 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 
 

 
 

2., A község Rendezési Tervének felülvizsgálatára javaslattétel 

 
 
Kravecz Lászlóné polgármester köszönti az önkormányzat mőszaki elıadóját Gaszler 
Gabriellát, aki összegyőjtötte azokat a problémákat, amit a község Rendezési Tervének 
felülvizsgálatára javasol. A gyakorlat során merültek fel ezek a problémák. Egy részét már a 
korábbi mőszaki elıadó is észlelte munkája során. A módosításokat valamennyi kifutási idı 
után lehet csak elvégeztetni. Javasolja, a testület kérje fel az ADU Építész Irodát, hogy ezeket 
módosításokat végezze el a Rendezési Tervben.  
 
Zinger Miklós jegyzı elmondja, hogy a legutóbbi testületi ülésen felmerült a Rendezési 
Tervvel kapcsolatosan néhány problémás kérdéskör. A testület megbízta a hivatal mőszaki 
elıadóját, hogy írásban foglalja össze a felülvizsgálatra szoruló pontokat.  
 
Bernula István képviselı megkérdezi, hogy az elıterjesztés 5. pontjában szereplı minimális 
telekméretként miért javasol 750 m2-t, mikor eddig is ennyi volt? A maximális 
építménymagasságnál a 4,5 méter és 6 méter honnan és meddig tartanak ezek a méretek? 
 
Gaszler Gabriella mőszaki elıadó a kérdésre válaszolva elmondja, hogy nem ennyi volt. Az 
egész Rendezési Terv legalább ¾-ben 3000 m2-es minimális telekméret van meghatározva. A 
településen az un. Lke-1 és Lke-2 övezetet nem javasolja, mert az 1500 m2-es telkeket a 
tulajdonosok sorban megosztatnák. Javasolja, hogy a minimális telekszélességet 16 méterben 
kellene meghatározni. Az építmény magasság az átlagos magasságot jelent, a fal függıleges 
és a tetı ferde síkjának a metszéspontjáig, tulajdonképpen a koszorú fölött még nagyjából 20 
cm-rel.   

 

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy az ADU Építész Iroda annak idején 
kérdıívet küldött ki a lakosság felé. Az átlag vélemény az volt, hogy szerették volna a falusias 
környezetet megtartani. Ezért írták ezt a magasságot, hogy ne legyenek kiemelkedı nagy 
épületek.  
 
Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, vélemény nem érkezett. Felkéri a testületet, aki az 
elıterjesztett határozati javaslatot elfogadja, szavazással döntsön.   

 



 7 

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:  

 
25/2007. (II.27.) sz. Kt.  h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
megbízza a Polgármester, hogy – különös tekintettel a 
határozat mellékletében megfogalmazott pontokra – a 
Rendezési Terv felülvizsgálatát készítse elı. 
 
Határidı: soron következı rendes ülés 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 

 
25/2007. (II. 27.) KT. sz. határozat melléklete 

 
Nyáregyháza község Rendezési Terve felülvizsgálatának különös pontjai: 

 
 

1. Az ún. Lke-1 és Lf-2 övezet felülvizsgálata, átminısítése. Minimális telekszélesség 
(16 m) meghatározása. 

 
2. Arany János utca minimális telekméret új meghatározása. (650 m2, 14 m. 

telekszélesség, 25% beépíthetıség.) 
 

3. Belterületen meghatározott 6 méteres építménymagasság felülvizsgálata, csökkentése. 
 

4. Kölcsey köz környéke Vf-2 besorolásának felülvizsgálata, átminısítése Lke-2-re. 
 

5. Az Lf-1 és Lke-2 övezetek elıírásainak felülvizsgálata, módosítása az alábbiak 
szerint: 

 
Maximális beépítés: 30%. 
Maximális építménymagasság: 4,5 m. 
Minimális telekméret: 750 m2, de a kialakult, meglévı telkek beépíthetıek legyenek. 
Szintterületi mutató max.: 0,5 
Zöldfelület: legalább 50%. 
Az oldalkert mérete: az építménymagassággal összhangban 4,5 m. 
Hátsó kert: 6 m. 

 
6. A belterületbe vonandó területek átmeneti szabályozása. 
 
7. Övezetek részletesebb leírása, az övezeten belül elhelyezhetı építményekrıl – a 

kivételek, tiltások felsorolásával felhasználható építıanyagokról, tetıhajlásszögrıl… 
 

8. Tervtanács illetékességével, és mőködésével kapcsolatos kérdések szabályozása 
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3., Egyéb ügyek: 

    

a.) Fellobogózás  

 
 
Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a testületet, hogy „Társaság a Kárpát Medence 
Magyarságáért” civil szervezettıl felhívás érkezett a hivatalhoz. Az országban 3200 
önkormányzat képviselı-testületét keresték fel ebben a levélben, hozzanak határozatot arra 
vonatkozóan, hogy felkérik településük polgárait, nemzeti ünnepeink méltó megünneplése 
érdekében minden naptári év március 15-én és október 23-án lobogózzák fel házaikat.    
 
Maszel László képviselı véleménye szerint a testület nem hozhat határozatot arról, hogy 
kötelezzük a lakosságot házaik fellobogózására, esetleg megkérhetjük ıket. Akkor tudnánk 
határozatban kötelezni, ha minden ingatlantulajdonosnak adnánk lobogót. Véleménye szerint 
csak javaslattal élhetnek a falu lakossága felé.  
 
Fekete Sándorné képviselı véleménye szerint ezt mindenki saját maga dönti el belül, hogy 
mit jelent számára a zászló, a himnusz és mit jelentenek a jelképeink. Neki már az nem 
tetszett, hogy törvény írta elı a zászlók állandó jelenlétét a középületeken. Úgy gondolja, ez 
sem volt való, hogy törvényileg rendelték el. A saját háza fellobogózásáról mindenki maga 
döntsön. A himnuszt sem énekeljük naponta, annak is megvannak a történelmi és egyéb 
jelentıségei, ugyanúgy a zászlónak is. Kérni kérhetjük, de nem kötelezhetı rá senki, ha 
kiosztjuk a zászlókat akkor sem. Jelenleg is vannak olyan lakóházak, amelyek tulajdonosai 
fellobogózzák házaikat a nemzeti ünnepeken.  
 
Bernula István képviselı véleménye szerint a kéréssel nem lehet problémánk, mivel nem 
kötelezı semmi. Vannak személyiségi jogok, mindenki maga dönti el.  
 
Zinger Miklós jegyzı elmondja, a kérés kifejezetten arról szól, hogy a testület kérje meg a 
lakosságot. A kérdés az, hogy a testület akar-e ilyen kérdést intézni a lakossághoz vagy sem. 
A testület vagy teljesíti ezt a kérést, vagy nem. Hozhatnak olyan határozatot amiben megkérik 
a lakosságot, hogy március 15-én és október 23-án lobogózza fel a házát, vagy azt mondják,  
nem bocsátkoznak ilyen felkérésekbe.  
 
Sztahó István képviselı véleménye szerint aki eddig megtette, az meg fogja tenni felkérés 
nélkül továbbra is.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, vélemény nem 
érkezett. Felkéri a testületet, aki azzal egyetért, kérjük fel a lakosságot házaik fellobogózására, 
szavazással döntsön.   

 

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
Képviselı-testület jelenlévı 12 tagja, 2 igen szavazattal, 8 nem szavazattal és 2 tartózkodás 
mellett a javaslatot nem fogadta el.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester felkéri a testületet, aki azzal egyetért, hogy ne kérjük fel a 
lakosságot házaik fellobogózására, szavazással döntsön.   
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A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
Képviselı-testület jelenlévı 12 tagja, 8 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta:  

 
26/2007. (II.27.) sz. Kt.  h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
nem kívánja felkérni Nyáregyháza lakosságát házaik ünnepi 
fellobogózására. 
A testület felkéri a hivatal, hogy értesítse a „Társaság a Kárpát 
Medence Magyarságáért” civil szervezetet. 
 
Határidı: azonnal    
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 
 

 
Ország Mihály képviselı mindenképp helyesnek tartja a középületek fellobogózását, és azt, 
hogy törvényileg elı van írva. Maga részérıl kimondottan a nemzeti lobogót látja szívesen, a 
másikat azt nem annyira. A nemzeti tudathoz hozzátartozik az, hogy a lobogónkat kirakjuk.   

 

 

b.) Karate csoport kérelme  

 
Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a testületet, hogy kérelem érkezett be Stift 
Károlytól. Díszvendégként meghívja a képviselıket a karate versenyre, és egyben kéri az 
önkormányzat támogatását a verseny lebonyolítására.  
 
Kocsis Sándor alpolgármester megkérdezi, hogy ha a verseny március 3-án kerül 
megrendezésre, akkor miért ma kapják meg a meghívót? Tiszteletben tart és támogat minden 
olyan kezdeményezést, mint ez is, de ez nem most dılt el. Felajánlotta, hogy az okleveleket 
ingyen elkészíti. Maximálisan támogatnivaló ez az új kezdeményezés. Mindenki azt szeretné, 
hogy létrejöjjön és jól sikerüljön. Valami lehetıséget kell rá találni, hogy támogassuk, de nem 
ez lett volna a módja. Nem megakadályozni akarjuk, segíteni próbálunk. 
 
Fekete Sándorné képviselı véleménye szerint ez pénzügyileg sem stimmel. Ha versenyt 
rendeznek, körbe kellene elıtte járni, hogy le tudják-e bonyolítani. Akkor lett volna jó az 
anyag, ha pontosan le van fektetve a várható bevétel, és kiadás. A kettı egyenlegébıl látható a 
különbség, és akkor lehetne gondolkodni rajta, megadjuk-e a támogatást. A jövıben fel kell 
hívni a tanár úr figyelmét, hogy többet ilyet ne csináljon, ilyen rövid idı alatt, indoklások 
nélkül.    
 
Ország Mihály képviselı véleménye szerint a kérelembıl nem derül ki, hogy a 274 ezer Ft-ot 
az önkormányzatnak kellene kifizetni, vagy ez csak egy megállapítás, ennyibe kerül maga a 
verseny?  
 
Kravecz Lászlóné polgármester a kérdésre válaszolva elmondja, hogy ezek az összegek, amit 
a rendezvényre költenie kellett, és ennél fogva kimerült a keret. Meg kellene állapítani egy 
képletes összeget, amivel hozzájárulunk a verseny megrendezésére. A kérelmet a testület ne   
utasítsa el, javasolja 30 ezer Ft támogatás odaítélését. A jelenlegi anyagi helyzetbe többet nem 
tudunk biztosítani.   
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Farkas László képviselı elmondja, hogy korábban a Karate csoport részére megítélt 40ezer 
Ft nem érkezett be a Sportkör számlájára.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester felkéri a testületet, aki azzal egyetért, hogy a karate verseny 
lebonyolításhoz az önkormányzat 30 ezer Ft támogatást ad, mellyel elszámolással tartoznak,  
szavazással döntsön.   

 

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
Képviselı-testület jelenlévı 12 tagja, 12 igen szavazattal ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta:  
 

27/2007. (II.27.) sz. Kt.  h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
nyáregyházi Karate csoportot – verseny lebonyolítása 
érdekében – 30.000,- Ft. összeggel támogatja. 
 
A Testület felhívja a csoport vezetıjét, hogy a támogatás 
felhasználására vonatkozó elszámolását 2007. május 31-ig 
nyújtsa be a Polgármesteri Hivatalhoz. 
 
Határidı: kifizetésre: azonnal, elszámolásra: 2007. május 31. 
Felelıs: kifizetésre: Kravecz Lászlóné polgármester 
  elszámolásra: A Karate csoport vezetıje 

 
 
 

E g y é b  t á j é k o z t a t á s o k: 

 
Kravecz Lászlóné polgármester kéri a testület véleményét arról, egyetértenek-e azzal, hogy a 
Március 15-i ünnepély március 14-én este lenne megtartva. Négy napos ünnep következik, 
amire a családok elutaznak. Az iskola aulájában kerülne megrendezésre. A pedagógusok is ezt 
az idıpontot javasolták. A szereplı gyerekek szülei is eljönnének, így több ember részt tudna 
venni a megemlékezésen. A meghívókat küldeni fogjuk.  
 
Fekete Sándorné képviselı véleménye szerint a Mővelıdési Házban kellene megtartani az 
ünnepélyt.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az utóbbi idıben egyre 
silányabb minıségben és formailag egyre rosszabb kivitelben készültek el a nyáregyházi 
újságok. Úgy gondolta, hogy változtatni kellene rajta. Vállalták többen, hogy ingyen és 
bérmentve részt vesznek a szerkesztésben minden területet felölelve, iskolát, óvodát, 
egészségügyet, vállalkozókat, civil szervezeteket. Így inkább egy évben két újság jelenne 
meg, de az tartalmában úgy kibıvülve és formájában úgy megjelenve, hogy mindenki 
örömmel foghassa a kezében.  
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Megállapítja, hogy a napirenden szereplı kérdéseket megtárgyalta a testület. Egyéb 
hozzászólás, javaslat, kérdés nem érkezett, ezért megköszönve a jelenlétet, az ülést 18.30 
órakor bezárta. Továbbiakban zárt ülés keretein belül folytatódik a tanácskozás.  
 
 

- kmf- 
 
 
 

Kravecz Lászlóné          Zinger Miklós   
    polgármester               jegyzı 


