JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 12.
napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános
üléséről, 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 képviselők.

tanácskozási joggal: Zinger Miklós jegyző
Kravecz Lászlóné polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy az
ülés határozatképes, mivel a 12 fős testület 12 tagja megjelent.
Javaslatára az ülés napirendjét a Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadta el:

Napirend
1.) Állattartási rendelet elfogadása
Előadó: Zinger Miklós jegyző
2.) Nyáregyháza Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetése
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester
3.) Az étkezési térítési díjak mértékéről szóló rendelet elfogadása
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester
4.) A csatorna és szennyvíz tisztítómű használatáért fizetendő díjak megállapítása
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester
5.) Szociális rendelet módosítása
Előadó: Zinger Miklós jegyző
6.) A temető és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítása
Előadó: Zinger Miklós jegyző
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7.) Pest megye Önkormányzatának helyi népszavazás kezdeményezése
Előadó: Zinger Miklós jegyző
8.) 2008. évi munkaterv
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester
9.) Nyáregyháza és Pilis közötti területen ipari park létrehozása
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester
10.)

Ellátási terület módosításának kezdeményezése
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

11.)

Minibusz szolgáltatás beindítása
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

12.)

Baráti Kör terem kérelme
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

13.)

Katolikus Egyház kérelme
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

14.)

Nóta- és Népdalkör támogatási kérelme
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

15.)

Polgárőrség támogatási kérelme
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

16.)

Nyáry Pál Lövészklub támogatási kérelme
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

17.)

Pilisi Rendőrőrs támogatási kérelme
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

18.)

Karate csoport támogatási kérelme
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

19.)

Nyáry Pál Nyugdíjas Klub kérelme
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

20.)

Faluközpont rehabilitációs pályázat
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

21.)

Országos Népszavazáson működő SzSzB póttagok megválasztása
Előadó: Zinger Miklós jegyző

22.)

Fogorvos rendelési idejének módosítása
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester
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23.) Baár Jánosné kérelme
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester
1.) Állattartási rendelet elfogadása
Zinger Miklós jegyző elmondja, a rendelettervezetet megkapta minden képviselő. Várja az
észrevételeket és a módosító javaslatokat. Általános irányelvek, ajánlások és a vonatkozó
jogszabályok előírásainak a figyelembe vételével történt a rendelettervezet összeállítása.
Nyilván vannak benne olyan pontok, melyek helyi sajátosságoknak megfelelően másképpen is
szabályozhatóak, korrigálhatóak.
Ország Mihály képviselő javasolja a testületnek, hogy a rendeletet ebben a formában ne
fogadják el. Bizonyos kiegészítő pontokkal a rendelet alkalmassá tehető arra, hogy
elfogadható legyen. Nyáregyházán kevés olyan ember van, aki valamilyen módon ne tartott
volna állatot. Próbáljunk meg empátiával fordulni azok felé a személyek felé, akik ezt a
tevékenységet folytatják a mai nehéz helyzetben, amikor az állattartók és az állatok létszáma
is drasztikusan csökken. Az ő szempontjaikat és megélhetésüket is figyelembe kell venni.
Nyáregyháza mezőgazdasági terület, ahol hagyománya van az állattartásnak. A rendeletnek
vannak olyan pontjai, amelyeket ha benne hagyunk, az állattartó emberek működését nagyban
megnehezíti, vagy lehetetlenné teszi. Mindenképp kivenné azt a pontot, hogy az engedély
iránti kérelemhez csatolni kell a közvetlen szomszédok írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát.
Önkormányzati szempontból nem tartja szerencsésnek az emberek közti viszály kialakítását
azzal, hogy a szomszéd a szomszédjára haragudjon. Más községek állattartási rendelete
hasonló ehhez, viszont ezt a bekezdést nem tartalmazzák. Azt a megfontolást tartják, hogy
ennek az eldöntése mindenkor és kizárólag a hivatal kötelességébe tartozik. A hivatal döntse
el és ne a szomszéd, hogy valaki tarthat-e állatot, neki legyen joga és kötelessége e felett
dönteni. Szimbolikusan megjelentethetnénk azt a rendeletbe, hogy a hagyományaink itt
gyökereznek.
Zinger Miklós jegyző elmondja, hogy nem minden állattartás függvénye a szomszéd
hozzájárulása. Annak az állattartásnak, ami a rendeletben meghatározott értékeket
meghaladja, attól eltérő. A testület dolga mérlegre tenni azt, hogy az állattartók érdekében mit
tesz, és mit tesz a lakosok védelme érdekében. Maga a rendelet a vonatkozó jogszabályi
előírásoknak, illetve a szakhatóságok által közzétett ajánlásoknak a figyelembe vételével
készült. Ezek a dolgok tervezeti szinten vannak, amennyiben a testület úgy gondolja, hogy
bizonyos paragrafusokon módosítani kell, megteheti. Az állattartásnak a lehetővé tétele
mellett gondoskodni kell arról is, hogy a környezetben élők minél kevesebb problémával
küzdjenek. A nagy létszámú állattartó telepre vonatkozóan van korlátozás, amitől a
polgármester engedélyével, illetve a szakhatóságok véleményével el lehet térni. Tudni kell,
hogy a nagy létszámú állattartó telepekre külön szabályok vonatkoznak. A tiltás kifejezetten
arra vonatkozik, hogy nagy létszámú állattartó telep lakott területen nem lehetséges.
Ország Mihály képviselő véleménye szerint toleranciára van szükségünk egymás iránt. Joga
van minden lakónak az egészséges környezethez. Nem kellene megnehezíteni az állattartók
életét, hogy a szomszédját is bevonjuk ebbe a folyamatba. Sok esetben az állattartók
normálisabb körülményeket tartanak, mint a szomszédjaik, ahol több méteres gazok vannak.
Nem kellene kötelezni arra sem az állattartókat, hogy több millió forintért zárt trágyatárolót
építsen.
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Zinger Miklós jegyző elmondja, hogy meg kell tenni a javaslatokat a rendelet módosítására,
melyet a testület mérlegelni fog, és a szövegrészt megváltoztathatják.
Bernula István képviselő elmondja, hogy az Egészségügyi, Környezetvédelmi Bizottsági
ülés már korábban megtárgyalta a témát. Úgy érzi, hogy már értek el eredményt a dologban,
mely változtatások már szerepelnek a rendelettervezetben. Kéri képviselőtársát, tegye meg
módosító javaslatait a témában.
Ország Mihály képviselő elmondja, javaslata az volt, hogy a közvetlen szomszéd írásbeli
hozzájáruló nyilatkozata szükséges az állattartáshoz.
Zinger Miklós jegyző elmondja, az mégsem lehet, hogy a polgármester egymaga mindenféle
szakmai segítség nélkül döntse el, egyfajta állatmennyiséget meghaladó állat abban a
környezetben tartható-e vagy sem. Ehhez nyilvánvalóan neki segítségre van szüksége, ezért a
szakhatóságokat meg kell, hogy kérdezze. A szabályozott létszámot meghaladó
állammennyiség esetében nem gondolja, hogy a szomszédok véleménye ennyire ne
számítana. Azt lehet, hogy esetleg finomítunk a dolgon.
Maszel László képviselő elmondja, amikor ezek a csirkeólak felépültek, arra kellett építési
engedély. Ekkor a szomszédoknak alá kellett írni, hogy hozzájárulnak az építkezéshez. A
szakhatóságoknak is jóvá kellett hagynia. Ez a rendelet nem azt tiltja, hogy a meglévő
csirkeólakban nem lehet csirkét tartani. Természetes dolog, hogy egy új ólnak az építésekor a
szomszédnak hozzá kell járulnia.
Zinger Miklós jegyző elmondja, adott esetben a rendeletnek a szabályozása szerint 2000 db
csirke tartható. Lehetőség van arra, hogy a polgármester engedélyével ennél többet tartsanak,
de ez abba a körbe tartozik, ami a szabályozott mennyiséget meghaladja. Ilyenkor meg kell
kérdezni a szakhatóságot, hogy lehetséges-e ebben a környezetben. Ebben a tekintetben
kellene kikérni a szomszédok véleményét, akik közvetlenül részesülnek az állattartás egyéb
hatásaiból is.
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, az elmúlt évek tapasztalatai alapján nem lesz
olyan szomszéd, aki ezt aláírja, hiszen a legtöbb szomszédból volt a feljelentő. Több helyen
volt kint állattartóknál, ahol nagyobb rend volt, mint a feljelentőknél. Az állatorvos, illetve az
ÁNTSZ elfogadta a feltételeket, amelyeket az állattartóknál talált, csak voltak bizonyos
kikötései. Ezentúl a tartást nem gátolta meg. A történet nem arról szól, hogy meggátoljuk az
állattartást azoknak az embereknek, akik ebből élnek.
Zinger Miklós jegyző elmondja, a polgármesteri engedély az állatmennyiségre vonatkozik.
Amikor a rendeletben adott esetben meghatározott létszám feletti állattartást engedélyez,
akkor adott egy felmentést az általános tilalom alól. Egyedileg, egyedi körülmények alapján
eseti elbírálással lehet bizonyos mennyiségeket tartani. Egyéb esetben, ha valaki nem kér
engedélyt, addig tarthatja az állományát, ameddig az vágásra, vagy eladásra nem került.
Ország Mihály képviselő elmondja, a javaslata konkrétan arra vonatkozott, hogy csak azért,
mert a szomszéd haragszik valakire, ne vétózhassa meg az állattartást. A rendeletben azt
szabályoz a testület, amit akar. Az állattartási rendeletnek az állattartás lehetővé tétele mellett
gondoskodnia kell azokról is, akik nem tartanak állatot.
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Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, ha az állattartó eleget tesz az ÁNTSZ, az építési
szakhatóság és állatorvos követelményeinek, akkor ott a szomszédnak se lesz panasza.
Maszel László képviselő javasolja, hogy a már meglévők üzemeljenek úgy, ahogy vannak, az
újak kiadását pedig kössük feltételekhez.
Ország Mihály képviselő elmondja, ez a rendelet új engedélyeztetési eljárást ír elő az
állattartásra vonatkozóan. Annyit kifogásol a rendeletbe, hogy a szomszéd ne vétózhassa meg
az állattartási tevékenység folytatását. Kötelezzük a feltételek betartására az állattartókat.
Tóth Ferenc Károlytelepi lakos elmondja, hogy ő nagytelepű csirketartó. Őt a szakhatóságok
folyamatosan ellenőrzik. Neki mindent rendbe kell tartani ahhoz, hogy a telep üzemelhessen.
A szakhatósági engedélyek, tervek mindenre kiterjedően megvannak neki. Egy állattartó
telepet ezek nélkül nem lehetne üzemeltetni.
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, ez egy fontos rendelet, amit a falu egészének
érdekében kell elfogadni, úgy, hogy ne sértsünk olyan embereket, akik ebből élnek.
Zinger Miklós jegyző elmondja, az elhangzott javaslat szerint a 23. paragrafusban az
szerepelne, hogy új, nagy létszámú állattartó telep lakóterületen nem létesíthető. A 4.
paragrafus 4. bekezdésének az utolsó mondatát pedig kivesszük a rendeletből. A bizottsági
ülésen volt még egy változásra irányuló javaslat, miszerint a saját szükséglet kielégítésére
szolgáló állatmennyiség meghatározása volt. Nagytestű haszonállatnál 5 darab, a kistestű
haszonállatnál 5-10 között, és az apró haszonállatnál pedig 50 darab a megengedett. Annak
nincs semmi akadálya, hogy valaki nagyobb mennyiségű állatot tartson, de az nem saját
szükségletnek minősül, innentől kezdve más védőtávolságok tartoznak hozzá. Ez a különbség.
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, vélemény, kérdés
nem érkezett. Az első módosító javaslat szerint a 4. paragrafus 4. bekezdéséből kimaradna az
a mondat, hogy az engedély iránti kérelemhez csatolni kell a közvetlen szomszédok írásbeli
hozzájáruló nyilatkozatát.
Felkéri a testületet, aki az elhangzott javaslattal egyetért, szavazzon.
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
a javaslatot elfogadta.
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, a 23. paragrafus úgy módosulna, hogy új állattartó
telep lakóterületen nem létesíthető.
Felkéri a testületet, aki az elhangzott javaslattal egyetért, szavazzon.
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
a javaslatot elfogadta.
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, a 24. paragrafus úgy módosulna, hogy nagytestű
állat 5, kistestű állat 10, apró haszonállat pedig 50 darabig tartható saját szükséglet
kielégítésére.
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Felkéri a testületet, aki az elhangzott javaslattal egyetért, szavazzon.
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
a javaslatot elfogadta.
Kravecz Lászlóné polgármester felkéri a testülete, aki ezekkel a módosításokkal együtt
elfogadja Nyáregyháza Község Önkormányzatának a helyi állattartás szabályairól szóló
rendeletét, szavazzon.
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletet alkotta meg:

Nyáregyháza Község Önkormányzatának
1/2008. /II.13./ számú rendelete
a helyi állattartás szabályairól
Nyáregyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. §. (2) bekezdésének felhatalmazása
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 8. §. /1/ bekezdésében
meghatározott feladatkörében, a helyi állattartás szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:
I. fejezet
A szabályozás célja
1.§
(1) A szabályozás célja, hogy az állat tartója az állat elhelyezése, táplálása, gyógykezelése,
tisztántartása, gondozása, képzése, nevelése és felügyelete, valamint az állat nyugalmának
biztosítása során a jó gazda gondosságával járjon el, és az állat tartására vonatkozó,
mindenkor hatályban lévő jogszabályi előírásokat és hatósági határozatban foglaltakat tartsa
be, valamint segítse elő az állattartási kultúra fejlesztését.
(2) Nyáregyháza község területén állatot tartani a közegészségügyi, állategészségügyi, építési
és természetvédelmi szabályok betartása mellett, ezen rendeletben megfogalmazott
korlátozásokkal lehet úgy, hogy az állattartás következtében mások jogai sérelmet ne
szenvedjenek, illetve környezetszennyezéssel ne járjon.
A szabályozás hatálya, hatáskör gyakorlása
2.§
(1) A rendeletet Nyáregyháza Község Önkormányzata közigazgatási területén kell
alkalmazni.
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(2) A rendelet hatálya kiterjed:
a) minden olyan természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiség nélküli gazdasági
társaságra, aki illetőleg amely az állat tulajdonosa, továbbá aki az állatot vagy az
állatállományt gondozza, felügyeli (a továbbiakban állattartó),
b) minden olyan ingatlanra, épületre és építményre, ahol állattartás folyik,
d) a haszonállatokra, a kedvtelésből tartott állatokra, valamint a kóborállatokra.
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki: a cirkuszra, az állatkiállításra, a vágóhídra az engedéllyel
működő állatfelvásárló telepre, a lósport telepre, a nagy létszámú állattenyésztő és állattartó
telepre, az állatkórházra, a gyepmesteri telepre, az állatkertre, a vadaskertre, a kedvtelésből
tartott állatokat forgalmazó kereskedésre, valamint az anyanevelő és pároztató méhésztelepre,
a fegyveres erők és rendvédelmi szervek hivatalos célból folytatott állattartására, valamint a
tudományos-kutatási, laboratóriumi vizsgálati célból meghatározott székhelyen, telephelyen
folytatott állattartásra, a vadállatok, és veszélyes állatok, illetőleg veszélyes és veszélyesnek
minősített ebek, védett és fokozottan védett állat tartására, valamint a felsorolt állattartást
végző személyekre és szervezetekre.
(4) A Képviselő-testület e rendeletben szabályozott önkormányzati hatósági ügyekben a
hatáskörét a polgármesterre ruházza.
(5) Az e rendeletben szabályozott önkormányzati hatósági ügyekben másodfokon a
Képviselő-testület jár el.
Értelmező rendelkezések
3.§ A rendelet alkalmazása szempontjából
1. haszonállat: az (2-4) pontokban felsorolt állatok
2. nagytestű haszonállat: ló, szarvasmarha, bivaly, szamár, öszvér.
3. kistestű haszonállat: sertés, juh, kecske.
4. apró haszonállat: baromfifélék, galamb, házinyúl, prémes állat ( nutria, róka, pézsma,
nyérc, nyest, görény, stb.).
5. kedvtelésből tartott állat: az ember által nem gazdálkodás céljából tartott olyan állat,
amelynek húsa az európai étkezési szokások figyelembevételével nem szolgál emberi
fogyasztásra. (pl. kutya, macska, díszmadarak, teknősbéka, mókus, tengerimalac,
vadászgörény, stb.)
6. Kóborállat: a háziasított állatok gazdátlan egyedei.
7. Állattartás: az állatok olyan feltételek közötti tartása, amelyben azok egészsége, illetve jó
közérzete az ember figyelmétől, gondoskodásától függ: Nem minősül állattartásnak a
közvetlen fogyasztásra vásárolt legfeljebb 3db. baromfi, 1 db. sertés, melyet legfeljebb 2
napig tartanak.
8. Kisüzemi állattartás: az, amely az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló
41/1997.(V.28.) FM rendelet 1. melléklete 1 függelékének 4. pontjában meghatározott
állatlétszámot nem éri el, de a saját szükségletek kielégítésére megállapított állatlétszámot
meghaladja.

8
9. Vakvezető eb: az az eb, amelyet erre a célra speciálisan kiképeztek, és a Vakok és Gyengén
látók Országos Szövetsége igazolvánnyal látott el:
10. Őrző-védő eb: az, amelyet magán- vagy társas vállalkozásban folytatott őrzővédő
szolgálat során alkalmaznak, illetve amelynek ilyen funkcióját az alkalmazó intézmény
vezetője igazolja:
11. Mozgáskorlátozottat segítő eb: az, amelyet erre a célra speciálisan kiképeztek, erről a
tulajdonos igazolással rendelkezik.
12. Jelző eb: az, amely a halláskárosultak segítségét szolgálja, aminek szükségességét
szakorvos igazolja:
13. Eb sétáltatás: közterületen –ha a rendelet eltérően nem rendelkezik- minden ebfajtának
pórázon és a 20 cm marmagasságot meghaladó ebek szájkosárral történő vezetése:
14. Jó gazda gondossága: az az emberi tevékenység, amely arra irányul, hogy az állat
számára olyan életkörülményeket biztosítson, amely az annak fajára, fajtájára és nemére,
korára jellemző fizikai, élettani, tenyésztési és etológiai sajátosságainak, egészségi
állapotának megfelel, tartási, takarmányozási igényeit kielégíti (elhelyezés, táplálás,
gyógykezelés, tisztán tartás, nyugalom, gondozás, kiképzés, nevelés, felügyelet.
15. Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban
álló földterület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlannyilvántartás ekként tart nyilván
16. Szakhatóság: az ÁNTSZ, a hatósági állatorvos, az Állategészségügyi és Élelmiszer
Ellenőrző Állomás, az I. fokú építéshatóság, a környezetvédelmi hatóság.
II. Fejezet
Az állattartás közös szabályai
4.§
(1) A Nyáregyháza Önkormányzat közigazgatási területén állat az e rendeletben
meghatározott állattartási védőtávolságok, valamint az állategészségügyi, állatvédelmi,
építésügyi és környezetvédelmi jogszabályok betartásával, és a lakosság nyugalmának
zavarása (zaj, bűz, stb.) nélkül tartható.
(2) Az állattartó köteles az állattartás során az (1) bekezdésben felsorolt jogszabályok
rendelkezéseit folyamatosan betartani.
(3) Az állattartó köteles állattartási tevékenységéről (ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, juh,
kecske, sertés, méhcsaládok esetén létszámtól függetlenül, baromfi és nyúlállományok esetén
száz egyed felett), a tevékenység megkezdéséről, illetve megszüntetéséről az állatállományt
ellátó állatorvost, illetőleg Nyáregyháza község jegyzőjét egyidejűleg tájékoztatni.
(4) Az e rendeletben meghatározottaktól eltérő, nagyobb létszámú állatot a polgármesternek, a
közegészségügyi, állategészségügyi és építésügyi szakhatóságok véleménye alapján adott
egyedi engedélyével lehet tartani.
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5.§.
(1) Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és
élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni.
(2) Az állat életfeltételeinek kialakításánál tekintettel kell lenni korára, nemére és élettani
állapotára. Biztosítani kell az egymásra veszélyt jelentő, egymást nyugtalanító állatok
elkülönített tartását.
(3) Az állattartónak gondoskodnia kell az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább
napi egyszeri ellenőrzéséről.
(4) Az állattartó köteles az állat tartására szolgáló létesítmény tisztaságát biztosítani, szükség
szerint takarítani, fertőtleníteni, a káros rovarok és rágcsálók irtásáról rendszeresen
gondoskodni és az állattartás során a 4. §. (1) bekezdésében meghatározott jogszabályok
rendelkezéseit folyamatosan betartani.
(5) Az állattartó köteles gondoskodni állatának megfelelő tartásáról, takarmányozásáról és
gondozásáról. Állata egészségének megóvása érdekében köteles az állategészségügyi
rendelkezéseket betartani és az állat megbetegedése esetén állatorvos igénybevételéről
gondoskodni.
6. §.
(1) Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről,
szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.
(2) A megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára is biztosítani
kell a zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetőségét.
(3) A szabadban tartott állatot - különleges igényeit is figyelembe véve - védeni kell az
időjárás káros hatásaitól és természetes ellenségeitől. Az állandóan zárt körülmények között
tartott állat számára az állattartó köteles az állat szükségleteihez igazodó, megfelelő
mozgásteret biztosítani.
(4) A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről köteles eltávolítani.
(5) Az állatok közterületen tartása, legeltetése tilos.
(6) A gazdasági haszon céljából tartott állat tartása során előnyben kell részesíteni az
állatkímélő technológiákat.
7.§.
(1) Az állatnak tilos indokolatlan vagy elkerülhető fájdalmat, szenvedést vagy sérülést okozni,
így különösen az állatot nem szabad:
a) kínozni,
b) emberre, vagy állatra uszítani, illetőleg állatviadalra idomítani,
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c) kényszertakarmányozásra fogni, kivéve az egészségügyi megfontolásból való kényszerű
táplálás esetét,
d) kíméletét nem biztosító módon mozgatni és szállítani, elhelyezni,
e) a teljesítőképességét felismerhetően meghaladó teljesítményre kényszeríteni,
f) természetellenes és önpusztító tevékenységre szoktatni.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja nem terjed ki az érett libatoll házilagos, vagy az engedélyezett
technológia szerint végzett tépésére, illetve c) pontja a házilagos vagy az engedélyezett
technológia szerinti liba- és kacsatömésre.
8.§.
(1) Tilos az állat fizikai, pszichikai állapotának olyan megterhelése, küzdelemre késztetése
egy másik állattal vagy emberrel, amely sérülést vagy halált okoz ( a továbbiakban együtt:
állatviadal). Tilos az állatviadal szervezése, tartása, továbbá az állatviadalra fogadás
szervezése, az állatviadalon való közreműködés, részvétel, fogadáskötés.
(2) Tilos állatviadal céljára
a) állatot tartani, tenyészteni, kiképezni, idomítani, valamint más személynek átadni, vagy
forgalmazni:
b) építményt, vagy földterületet, anyagi eszközt más személy rendelkezésére bocsátani.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik a vadászatra alkalmazott állatnak
külön jogszabály alapján történő kiképzésére, vadászaton való alkalmazására.
9.§.
Az ember környezetében tartott bármilyen állat, tulajdonjogával, tartásával felhagyni nem
szabad. Az állat elűzése, elhagyása vagy kitétele tilos.
10.§.
(1) Üdülőterületen és üdülő jellegű külterületen telkenként - a kedvtelésből tartható állatokon
kívül - a védőtávolság, a helyigényre vonatkozó szabályok, valamint a 4.§. (1) bekezdésében
felsorolt jogszabályok betartása mellett legfeljebb 10 baromfi tartható.
(2) Ifjúsági, gyermek, oktatási vagy nevelési intézmény, továbbá egyházi, illetőleg
egészségügyi intézmény 50 méteres körzetében az állatokat csak zárt helyen lehet tartani,
üzemeltetési, tanítási, illetve nyitvatartási idő alatt.
Kóbor állatokra vonatkozó szabályok
11.§.
(1) A kóbor állatok elfogásáról és a gyepmesteri telepre történő szállításáról a Polgármesteri
Hivatal gondoskodik.
(2) A Polgármesteri Hivatal a rendelkezésre álló eszközökkel köteles megkísérelni a
tulajdonos értesítését.
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Állatbetegségek megelőzése és leküzdése
12. §
(1) Az állati hulladékot az állategészségügyi, a közegészségügyi,
környezetvédelmi előírások megtartásával ártalmatlanná kell tenni.

valamint

a

(2) Az állati hulladék ártalmatlanná tételéről – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – annak
tulajdonosa, illetőleg ha a tulajdonos ismeretlen az önkormányzat ártalmatlanító helyre való
szállíttatással köteles gondoskodni. Az állattartó saját telkén elhullott állatokat elföldelni lehet
(kedvtelésből tartott állatokat, az elhullott baromfit, a 3 hetesnél fiatalabb malacot,
szopósbárányt, kecskegidát, borjút) évente legfeljebb 50 kg össztömegig lehet, a szomszéd
telek határvonalától legalább 1,5 méternyire.
(3) Az Áeü. tv. 1. számú mellékletben megnevezett állatbetegségek megelőzése, felderítése és
felszámolása során keletkezett állati hulladék ártalmatlanná tétele állami feladat, amelynek
végrehajtása iránt a Pest Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomás (a
továbbiakban: állomás) intézkedik.
13.§.
(1) Az állati hulladék ártalmatlanná tételének költségét az állati hulladék tulajdonosa, illetve
ha a tulajdonos ismeretlen, az önkormányzat viseli. Ha a tulajdonos ismertté válik, a
költségeket köteles az önkormányzatnak megtéríteni.
(2) Az állomás által járványügyi intézkedésként elrendelt ártalmatlanná tétel díja a központi
költségvetést terheli.
14. §.
Minden állattartó köteles az állat fertőző betegségben, vagy annak gyanújában történő
elhullását a körzeti állatorvosnak bejelenteni, és annak ezzel kapcsolatos további utasításait
betartani.
15.§.
Közterületről származó, továbbá a hatósági rendelkezésre leölt állatok hulláinak és
hulladékainak elszállítását a Polgármesteri Hivatal végezteti el.
III. fejezet
Az állattartás különös szabályai
Eb tartás
16.§
(1) Nyáregyháza Önkormányzat közigazgatási területén az egylakásos és a többlakásos kertes
családi házak udvarán háztartásonként az eb korától és fajtájától függetlenül legfeljebb két eb
- és szaporulata három hónapos korig - tartható.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározottaknál nagyobb létszámú eb indokolt esetben a
polgármester külön engedélyével az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat és a
főállatorvos szakvéleményének figyelembevételével tartható.
(3) A nem kívánatos szaporulatok megelőzése az állattartó kötelessége, a feleslegessé vált
állatok szabadon engedése tilos.
17.§
(1) Az ebeket az állattartók úgy kötelesek tartani - szükség esetén megkötve, zárt helyen -,
hogy azok ne tudjanak elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni.
(2) A telep, ház, lakás bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát kell
szembetűnő módon elhelyezni.
(3) Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a tartási helyét, illetve az ingatlan
határait ne hagyhassa el. A bekerített ingatlanon - szabadon tartás esetén - úgy kell tartani,
ami az ebnek a közterületre való kiharapását megakadályozza. Bekerítetlen ingatlanon ebet
szabadon tartani tilos.
(4) Ebet közös használatú udvaron csak a szomszédok írásbeli beleegyezésével lehet tartani.
18.§.
(1) Eb sétáltatáskor az ebet fajtára való megkülönböztetés nélkül pórázzal, a 20 cm
marmagasságúnál nagyobb ebet pedig szájkosárral is el kell látni. Ebet – a 20 cm
marmagasságnál kisebb eb kivételével – csak 14 éves kort betöltött személy sétáltathat.
(2) Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet és a lakóház közös
használatú területét, helységeit (gyalogjárda, sétány, park, stb.) ne szennyezze. Az e
területeken keletkezett szilárd ürüléket az állattartó köteles haladéktalanul eltávolítani.
Ennek érdekében közterületen történő tartózkodás során az eb tartója köteles az e célra
rendszeresített alkalmas eszközöket (zacskó, lapát) magánál tartani és ellenőrzés esetén az
arra jogosult személynek bemutatni.
19. §.
(1) Tilos ebet – vakvezető eb, mozgáskorlátozottat segítő eb, és a jelző eb kivételével –
beengedni vagy bevinni:
a) a vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe,
b) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézmény területére és kegyeleti helyre,
c) ügyfélforgalmat lebonyolító középületbe,
d) az olyan parkba, zöldterületre, nyílt vízfelületre és tóba, ahol tábla tiltja az ebek
beengedését és bevitelét.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott létesítményekben, illetve területekre őrző-védő eb
bevihető, ha azt az ingatlan védelme szükségessé teszi.
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(3) Élelmiszer szállítására szolgáló járművön ebet szállítani tilos.
20.§.
(1) Ebharapás esetén az állattartó köteles az ebet hatósági állatorvoshoz vinni, megvizsgáltatni
és az arról szóló igazolást a sérelmet szenvedett személynek, illetve képviselőjének átadni.
(2) Az eb tulajdonos (eb tartó) köteles:
a.) minden három hónaposnál idősebb ebet – a tudományos-kutatási és laboratóriumi vizsgálat
célból tartott állatok kivételével – veszettség ellen beoltatni az alábbiak szerint:
1. a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
2. az első oltást követően 6 hónapon belül,
3. ezt követően évenként,
b.) az eb oltási könyvet megőrizni, azt az oltás elvégzését ellenőrző hatósági állatorvos, vagy
rendvédelmi szerv felszólítására bemutatni, illetve tulajdon átruházás esetén az új
tulajdonosnak átadni:9
c.) az eb oltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást végző állatorvostól pótlását
kérni.
Macskatartás
21.§.
(1) Nyáregyháza Önkormányzat közigazgatási területén az egylakásos és a többlakásos kertes
családi házak udvarán háztartásonként - fajtára való tekintet nélkül három macska és egyszeri
szaporulata 3 hónapos korig tartható.
(2) A nem kívánatos szaporulatok megelőzése az állattartó kötelessége. Az ingatlanokon
elszaporodott macskák eltávolításáról az ingatlan tulajdonosa, illetőleg kezelője köteles
gondoskodni.
(3) A macskatartásra egyebekben a 17.§. (2), a 19.§ (2), illetve a 20 §.(1) bekezdésének a
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
Haszonállatok tartása
22. §.
(1) Az állatokat könnyen tisztítható, hézag- és szivárgásmentes, megfelelő lejtésű,
csúszásmentes szilárd padozattal, valamint hézagmentesen fedéllel ellátott építményben kell
elhelyezni, illetve szilárd burkolattal ellátott zárt trágyagyűjtővel kell ellátni. Hígtrágya
közcsatornába vezetése tilos, azt megfelelő befogadó képességű, zárt, szivárgásmentes,
talajszint alatti trágyalétárolóba kell elvezetni. A keletkezett trágya rendszeres – meleg
évszakban (május – október) legalább hetenként egyszeri – elszállításáról kell gondoskodni.
(2) Az ingatlan állattartásra szolgáló részét el kell keríteni. Az állattartás céljára lekerített
udvar nem érintkezhet közvetlenül a szomszédos ingatlannal. A kerítéstől számítva legalább
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egy méteres sávot szabadon kell hagyni, amit sövénnyel, illetve élő növényzettel kell
beültetni. Nagytestű haszonállatok esetében állatonként legalább 15 m2 biztosítása szükséges
az elhelyezésükre szolgáló területen. Kistestű haszonállatok (különösen sertés) esetében
építményen belül állatonként legalább 3 m2, míg a szabadtéri mozgásra szolgáló helyen
legalább 5m2 biztosítása szükséges.
(3) Az istállót, ólat, ketrecet, illetve egyéb, állatok tartására szolgáló építményt naponta
takarítani és fertőtleníteni kell, s szükség szerint, de évente legalább két alkalommal
fertőtlenítő meszelést kell végezni. Az állatokat legalább kétnaponta le kell tisztítani. Rovar és
rágcsálómentesítést rendszeresen el kell végezni.
(4) A beteg, vagy sérült állat szükség szerinti elkülönítése, gyógykezelése céljára helyet kell
biztosítani.
(5) Az állattartásra szolgáló építmények szellőzőnyílásait a saját udvar felé kell kiképezni. a
keletkező bűzös gázok áramlását természetes vagy mesterséges szellőzéssel a magasba (a
tetőgerinc magasságától számított legalább 1 méter magasra) kell terelni.
23. §.
Új nagy létszámú állattartó telep lakóterületen nem létesíthető.
24.§.
(1) Saját szükséglet kielégítésére szolgáló
a.) nagytestű haszonállat

5 db.,

b.) kistestű haszonállat

5-10 db.,

c.) apró haszonállat

50 db.

tartható.
(2) Az állatok ólja, istállója, zárt kifutója, trágya- és trágyalétárolója védőtávolságai
(méterben):
lakóépülettől ásott kúttól
csaptól
6

15

fúrt kúttól

csatlakozó vízvezetéktől

5

vízvezetéki kerti

2

3

25.§.
Kisüzemi állattartás esetén az állattartó építmény, trágyatároló védőtávolságai (méterben):
a.) Nagytestű haszonállat:
db.
Lakóépülettől
vízvezetéki kerti csaptól

ásott kúttól

fúrt kúttól

csatlakozó vízvezetéktől

15
6 - 20
20
30
10
4
21 - 30
30
45
15
6
31 - 50 A védőtávolságok eseti elbírálás alapján kerülnek meghatározásra

6
9

b.) Kistestű haszonállat:
db.
Lakóépülettől
vízvezetéki kerti csaptól
11 - 20
20 - 100
Minden 20.
állat után

ásott kúttól

fúrt kúttól

csatlakozó vízvezetéktől

20

30

10

4

6

+10

+15

+5

+2

+3

c.) Apró haszonállat:
c.a.) baromfi (hagyományos tartás)
db.
Lakóépülettől
vízvezetéki kerti csaptól
51 - 100
101 - 500

15
20

ásott kúttól
22
30

fúrt kúttól

csatlakozó vízvezetéktől

7
10

3
4

4
6

c.b.) baromfi (broiler)
db.
Lakóépülettől
vízvezetéki kerti csaptól
2000 db-ig

20

ásott kúttól
30

fúrt kúttól

csatlakozó vízvezetéktől

10

4

6

c.c.) egyéb állat:
db.
Lakóépülettől
vízvezetéki kerti csaptól
50 db-ig

30

ásott kúttól
45

fúrt kúttól

csatlakozó vízvezetéktől

15

6

9

26. §.
A broiler csirke tartásának egyéb feltételei:
a.) zárt állattartó épület,
b.) zárt trágya tároló, a 23.§. (1) bekezdése szerinti ürítéssel,
c.) mesterséges szellőztetés, környezetet nem terhelő zajszint biztosításával,
d.) az állattartási épületen a szomszéd épület felőli homlokzaton nyílászáró nem alakítható ki,
e.) az elszívott levegőt meg kell tisztítani, annak szomszéd felé történő kibocsátása nem
megengedett.
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27.§.
(1) Állattartó építmények kialakításánál az alábbi legkisebb férőhely igényeknek kell
megfelelni:
a.) Nagytestű haszonállatok:
Marhafélék:
tehén kötött tartásban 3,5-4 m2/ db
tehén zárt, kötetlen tartásban 6 m2/ db
tehén kötetlen tartásban 25-30 m2/ db
borjú közös rekeszben 2-5m2/db
növendék szarvasmarha kötött tartásban 3 m2/ db
növendék szarvasmarha kötetlen tartásban 4 m2/ db
bika zárt, kötetlen tartásban 3,5 m2/ db
bika kötetlen tartásban 25-30 m2/ db
bika kötött tartásban 3,5-4 m2/ db
Lófélék:
kötött tartásban 3,5-4 m2/ db
zárt, kötetlen tartásban 12 m2/ db
kötetlen tartásban 25-30 m2/ db
b.) Kistestű haszonállatok:
juh 0,6-1 m2/ db
koca ellető fekvőrész 2,2 m2/ db
malac bújó 1,3 m2/ db
koca szállás 1,5m2/ db
kifutó 4 m2/ db
hízó 1,5 m2/ db
c.) Apró haszonállatok:
csibe mélyalommal 15 db/m2
tojótyúk mélyalommal 5 db/m2
tojótyúk ketrecben 10 db/m2
kacsa, liba 2-3 db/m2
prémes állatok 2-3 db/m2
(2) A rendeletben meghatározott állatlétszámokon belül az állattartó csak annyi állatot tarthat
amennyinek a rendeletben meghatározott védőtávolságoknak és az állatra vonatkozó
helyigényeknek megfelelően el tud helyezni.
Szabálysértés
28.§.
(1) Szabálysértést követ el – ha magasabb szintű jogszabály eltérően nem rendelkezik – és
harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható:
a) aki a meghatározott állattartási védőtávolságokra vonatkozó rendelkezéseket megszegi,
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b) aki a rendeletben meghatározott állatlétszámoknál engedély nélkül többet tart,
c) aki a közterületen illetve közös használatú helyiségben keletkezett állati szilárd ürüléket
nem távolítja el haladéktalanul:
d) aki az állati hulladékok ártalmatlanításáról nem megfelelően gondoskodik.
e) aki az állattartásra vonatkozó bejelentési kötelezettségét elmulasztja.
(2) A pénzbírság megfizetése nem mentesít a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek
teljesítése alól.
IV. fejezet
Átmeneti és záró rendelkezések
29. §
(1) Ez a rendelet 2008. február 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.
(2) Az állattartó építményeknek a rendelet előírásai szerinti ki- vagy átalakítását az
állattartónak a rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül el kell végeznie.
(3) A rendelet hatályba lépésekor a rendeletben meghatározottnál nagyobb létszámú állatot
tartó állattartó a többletet megszűnő jelleggel továbbra is tarthatja, az állományt azonban nem
bővítheti.
(4) A rendelet hatályba lépésekor állattartási tevékenységet folytató állattartó a rendelet 4.§.
(1) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettségének a rendelet hatályba lépésétől
számított 30 napon belül köteles eleget tenni.
2.) Nyáregyháza Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetése
Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság a
napirendet megtárgyalta. Felkéri a bizottság elnökét, ismertesse állásfoglalásukat.
Fekete Sándorné elnök elmondja, hogy tételesen végighaladtak a költségvetés sorain.
Kérdéseikre válaszokat kaptak. Bizonyos helyeken apróbb módosítások történtek. A
módosításokkal együtt a bizottság a költségvetést elfogadásra javasolja a testületnek.
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, vélemény, kérdés
nem érkezett. Felkéri a testületet, aki az Önkormányzat 2008. évi költségvetését elfogadja,
szavazzon.
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletet alkotta meg:
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NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2/2008. (II.13.) számú rendelete
az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről
Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen
jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló - többször módosított
217/1998. (XII. 30.) kormányrendeletben meghatározottakat - a 2008. évi költségvetéséről az
alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
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)
- Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
- Napsugár Óvoda Nyáregyháza
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt (önálló és részben önállóan gazdálkodó) intézmények
külön-külön címet alkotnak.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3.§. A képviselő-testület az önkormányzat- beleértve a költségvetési szerveit - 2008. évi
költségvetésének
a) bevételi főösszegét 426.322,- ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 426.322,- ezer forintban állapítja meg.
4.§. Az önkormányzat 2008. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését működési és felhalmozási cél szerint - az 1. és 6. sz. mellékletek tartalmazzák.
5.§. Az önkormányzat költségvetési szervei 2008. évi működési és felhalmozási bevételeit
forrásonként - külön-külön címenként - a 7. sz. melléklet tartalmazza.
6.§. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület
a következők szerint határozza meg:
Működési kiadások előirányzata összesen:
392.583,- eFt
ebből:
- személyi jellegű kiadások
201.248,- eFt
- munkaadókat terhelő járulékok
61.914,- eFt
- dologi kiadások
96.498,- eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai

32.923,- eFt
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Támogatások
Pénzeszköz átadás

1.308,- eFt
10.488,- eFt

A felhalmozási kiadás
Fejlesztési hitel (tőke + kamat)

6.066,- eFt
14.424,- eFt

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei működési és
felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként és címenként a 2/a.-2/d. sz. melléklet szerint
állapítja meg.
A címrendet a 2. sz. melléklet tartalmazza.
7. §. (1) Az önkormányzat céltartaléka összesen 1.153,- ezer forint, amely összeg Oktatási
eszközök fejlesztésére benyújtott pályázat összegének 2008. évi önkormányzati önrészét
tartalmazza, illetve a le nem hívható CÉDE támogatást tartalmazza.
8.§. (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató
jelleggel, mérlegszerűen a 8. sz. melléklet adja meg.
9.§. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a 3. sz.
mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
10.§. (1) A képviselő-testület a 2008-2010. évekre várható költségvetési bevételeit és
kiadásait a 4. és 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a 2008. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak
teljesüléséről előirányzat - felhasználási ütemtervet a 11. sz. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat pénzellátási tervét a 12. sz. melléklet szerint
állapítja meg.
11.§. Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatinak előirányzatait éves bontásban a
10. sz. melléklet mutatja be.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
12.§. Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadásai előirányzatai év
közben megváltoztathatóak.
13.§. (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet
módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet
vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosit, arról a
polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni.
A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-ig - dönt
a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
14.§. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet
értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
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(2) Az (1) bekezdés szerint hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi
műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást
ad.
15.§. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási
módja a hitel felvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos
hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
16. §. Az intézmények vezetői kötelesek a rendeltben foglalt kiadási előirányzatokat, ezen
belül a személyi juttatás előirányzatait betartani, melyért felelősséggel tartoznak.
17. §. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az I./1. cím/ alcím
előirányzati terhére havonta - két ülés közötti időszakban - 200.000,- Ft-ig halaszthatatlan
esetben kötelezettséget vállaljon, kifizetést engedélyezzen. A polgármester a megtett
intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
18. §. A közoktatási intézményfenntartó a 2008. költségvetési évre az alábbi feladatokhoz
kapcsolódó előirányzatokat kiemelten biztosít a költségvetési szervek költségvetésében a II/
21 továbbá a III/23.24.25 cím/alcímen
(a) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 118. §-ának (11) bekezdésében
meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2008. évben
5250,- Forint/fő/hónap, a munkáltatót terhelő közterhek, és járulékok összege mellett.
(b) A Közoktatási tv. 19.§-ának (6) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok
szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatásként 2008. évben 14 000 forint/fő/év összeget a
közoktatási intézményfenntartó a 277/1997. (XII.22.) Korm. rendeletben meghatározott
feltételek szerint.
(c) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. Törvény 1. számú melléklet 8.17.
bekezdésében foglaltak alapján
étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi étkeztetés,
közétkeztetés nyújtására (biztosítására) havi 12 000 Ft/foglalkoztatott/hónap , a kizárólag
fogyasztásra készétel vásárlására jogosító utalvány formájában
havi 6000
Ft/foglalkoztatott/hónap az előzetes igények alapján, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvényben meghatározott jogosultsági feltételek mellett.
19.§ A 2008. évben a 18.§ (3.) bekezdésben meghatározottakra jogosultak az önkormányzat
által közfoglalkoztatás (közcélú,közhasznú) keretében foglalkoztatottak kivételével a
polgármester, jegyző munkáltatói jogkörében foglalkoztatottakra is.
20. § A 2008. évben a Nyáry Pál Általános Iskola és AMI III. költségvetési címen az
intézmény költségvetésében biztosítva:
(a) Munkáltatói döntésen alapuló személyi juttatásokra fordítható keretet, melyek összege a
közterhek (társadalombiztosítási-, munkáltatói járulék) mellett:
III/23. cím/alcímen 801 214 szakfeladat
III/24. cím/alcímen 805 113 szakfeladat
III/25. cím/alcímen 801 313 szakfeladat

2.403.852.-Ft/év
471.000.-Ft/év
91.200.-Ft/év
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(b) Nyáregyháza közigazgatási határán belül a tanulók „Felső-Nyáregyházá”-ról a Nyáry Pál
Általános Iskola és AMI -ig történő utaztatási költségeinek számlával igazolt támogatására .
III/23. cím/alcímen 801 214 szakfeladat

800.000.-Ft/év .

(c) Munkaruha és védőruházat költségeire személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
Törvényelőírásai mellett.
III/23. cím/alcímen 801 214 szakfeladat
III/24. cím/alcímen 805 113 szakfeladat
III/25. cím/alcímen 801 313 szakfeladat

400.000.-Ft/év
300.000.-Ft/év
40.000.-Ft/év

21. § A 2008. évben a Napsugár Óvoda Nyáregyháza II. költségvetési címen az intézmény
költségvetésében biztosította:
(a) Munkáltatói döntésen alapuló személyi juttatásokra fordítható keretet, amely összege a
közterhek (társadalombiztosítási-, munkáltatói járulék) mellett:
II/21. cím/alcímen 801 115 szakfeladat

1.147.744,- Ft/év.

22. §. A 2008. évben a jegyző munkáltatói jogköréhez kapcsolódóan személyi juttatásokra
fordítható keret köztisztviselők esetében , amely összeg a közterhek (társadalombiztosítási-,
munkáltatói járulék) mellett a Polgármesteri Hivatal I/1. cím/alcímen az intézmény
költségvetésében biztosítva:
(a) A 2008. január 01-n közszolgálatban lévő köztisztviselők esetében , a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény 2.számú mellékletében meghatározott A
mindenkori hatályos besorolási osztály és a kapcsolódó fizetési fokozat 10%-a.
23.§. A jegyző munkáltatói jogköréhez kapcsolódóan a munka törvénykönyv hatály alá
tartozó munkavállaló esetében 2008. január o1-től a bérfejlesztés mértéke a munkavállaló
2007. év december havi alapbér 10%-a.
24.§. A polgármester munkáltatói jogköréhez kapcsolódóan az önkormányzat által
közfoglalkoztatás (közcélú, közhasznú) keretében foglalkoztatottak kivételével a munka
törvénykönyv hatály alá tartozó munkavállaló esetében 2008. január o1-től a bérfejlesztés
mértéke a munkavállaló 2007. év december havi alapbér 5 %-a.
(a) A 2008. évben a munkáltatói döntésen alapuló személyi juttatásokra fordítható keretet ,
melyek összege a közterhek (társadalombiztosítási-, munkáltatói járulék) mellett:
I/8. cím/alcímen 851219 szakfeladat
23. 400.-Ft/hónap
I/13. cím/alcímen 853233 szakfeladat
12. 800.-Ft/hónap
I/11. cím/alcímen 851297 szakfeladat
7. 600.-Ft/hónap
I/17. cím/alcímen 902113 szakfeladat
3. 300.-Ft/ hónap
I/19. cím/alcímen 923127szakfeladat
6.500.-Ft/ hónap
25.§. A költségvetés tartalmazza az önkormányzat által közfoglalkoztatás
(közcélú,közhasznú) keretében foglalkoztatottak kivételével a beiskolázási támogatás
összegét amely 2008. évben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
Törvényben adómentesen adható összeg figyelembe vételével 21. 000, Ft,
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26.§. A bevételt eredményező tevékenységben résztvevők személyi ösztönzésre fordítható az
alábbi területeken a beszedett összeg meghatározott %-a amely tartalmazza a munkáltatót
terhelő közterheket,
(a) A gépjármű vezetői jogosítvány érvényesítésével összefüggésben beszedett összeg 80%(b) A köztisztasági területhez kapcsolódóan beszedett szemétdíj hátralék 10-%
27.§. A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők jogállásának egyes
kérdéseiről, illetve a juttatásokról, támogatásokról szóló 8/2001. (XII. 15.) rendelet 1/B. §. (3)
bekezdése helyébe a következő (3) bekezdés lép:
„(3) A Képviselő-testület a Ktv. 44/A. §-a alapján valamennyi felső- és középfokú
köztisztviselő, a Ktv. 67. §. (1) bekezdése alapján valamennyi ügykezelő részére
illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke 10%”.
Záró rendelkezések
28.§. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2008. január
1. napjától kell alkalmazni.
(2) Felhatalmazást ad a képviselő-testület a polgármesternek, hogy 2009. költségvetési
évben, költségvetés hiányában, az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse és a
működési kiadásait, fedezze. A kiadásokat eredeti szinten teljesítheti, új kötelezettséget nem
vállalhat. E felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik.
(3) A rendelet kihirdetéséről - helyben szokásos módon - az SZMSZ előírásai alapján a
település jegyzője gondoskodik.
Fekete Sándorné képviselő elmondja, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a polgármesteri
illetményt. Egyhangú szavazással 2008. január 1. napjától kezdődően bruttó 480.000,-Ft/hó
összegben állapítja meg. Kéri a testületet, fogadja el a bizottság javaslatát.
Kocsis Sándor alpolgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, vélemény, kérdés nem
érkezett. Felkéri a testületet, aki azzal egyetért, hogy a polgármester illetményét 2008. január
1. napjától kezdődően bruttó 480.000,- Ft/hó összegben állapítsák meg, melynek fedezetét a
költségvetési rendeletben biztosítsák, szavazzon.
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
4/2008. (II.12.) sz. Kt. h a t á r o z a t
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
polgármester illetményét 2008. január 1. napjától kezdődően
bruttó 480.000,- Ft/hó összegben állapítja meg, melynek
fedezetét költségvetési rendeletében biztosítja.
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Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a folyósítás érdekében a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Kocsis Sándor alpolgármester
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, az iskolaigazgató kéréssel fordult a testülethez,
miszerint az iskola aulájára állapítsanak meg a bérleti díjat. Érkezett hozzá egy kérelem,
melyben kérték a helyiséget rendezvény megtartás céljából. Kéri a testület javaslatát erre
vonatkozóan.
Villand József iskolaigazgató elmondja, hogy az aula, a vizesblokk és egyéb
kiszolgálóhelyiségekről van szó, mely esetleg szóba jöhet egy bál, vagy rendezvény kapcsán.
Véleménye szerint a tornaterem méretével, befogadóképességével hasonló méretű. Az ott
megállapított 3 ezer Ft-os óránkénti díj egy reális összegnek tekinthető. Ezt kellene
figyelembe venni. Amikor valaki egy közösségi rendezvényt szervez a saját céljainak a
megvalósítására, az bérlethez kötött tevékenység.
Fekete Sándorné képviselő megkérdezi, miért nem a Művelődési Házat adjuk ki a
rendezvényekre, mikor ott áll üresen?
Villand József iskolaigazgató elmondja, dönthet úgy is a testület, hogy az ilyen jellegű
dolgokat a Művelődési Házba és az ott megállapított bérlettel adják ki. Ez egy kérés, felvetés
volt, melyre kéri a testület döntését.
Maszel László képviselő véleménye szerint téli időszakban a Művelődési Ház felfűtése
elvinné azt a hasznot, amit a bérleti díjból beszednénk arra az egy alkalomra. Az iskolába
viszont a fűtés adva van, ez nem kerül plusz kiadásba.
Kravecz Lászlóné polgármester véleménye szerint nem kell elzárkózni. Ha valaki nagyobb
rendezvényre kéri, egy éjszakára egységesen 30 ezer Ft legyen a bérleti díj. Egyedi
kérelmeket az igazgató úrnak adják oda és az ő kompetenciájába tartozik a döntés.
Szabályozni kell azt is, hogy valamit helyezzenek letétbe, amit utána visszaadnak, ha nem
történik semmilyen károkozás. Kell egy bérleti szerződést kötni azzal, aki bérbe veszi az
aulát.
Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett. Felkéri a testületet, aki
azzal egyetért, hogy az iskola auláját 30 ezer Ft-os alkalmankénti bérleti díjért az
iskolaigazgató bérbe adhatja, letéti díj fejében, szavazzon.
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozta:
5/2008. (II.12.) sz. Kt. h a t á r o z a t
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza az iskola igazgatóját, hogy a az iskola auláját 30
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ezer Ft-os alkalmankénti bérleti díjért bérbe adja, letéti díj
letétele mellett.
Határidő: folyamatos
Felelős: Villand József igazgató
3.) Az étkezési térítési díjak mértékéről szóló rendelet elfogadása
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, az előző testületi ülésen döntöttek arról, hogy
visszaadják a Pensió Kft. ajánlatát, mivel magas étkezési díj emelést hajtott végre. Most a
csökkentett fogyasztói árindex-el történő emelést követően ezek a térítési díjak kerülnek
megállapításra. Tájékoztatásul elmondja, történt egy megelégedettségi vizsgálat az iskolában,
ahol a 80 szülőből 50 küldte vissza a választ. 25 szülő elégedett, 25 szülő nincs megelégedve.
Ezt a felmérést továbbítják a szolgáltató felé azzal a szándékkal, hogy legyenek szívesek
változtatni az itt felsorol aggályokon, de ez nem függ össze az étkezési térítési díjakkal.
Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett. Felkéri a testületet, aki
az étkezési térítési díjak mértékéről szóló rendeletet elfogadja, szavazzon.
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletet alkotta meg:

Nyáregyháza Község Önkormányzatának
3/2008. /II.13./ számú rendelete
az étkezési térítési díjak mértékéről szóló
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.§.
/1/ Az étkezési térítési díjak mértéke az a), b), c) bekezdések esetében szállító általi
szolgáltatás nyersanyag ára ÁFÁ-val megemelten, a d), e) bekezdések esetében szállító által
kiszámlázott eladási ár ÁFÁ-val megemelten, melyek az alábbiak:
a./ - Óvoda /tízórai, ebéd, uzsonna/
b./ - Iskola napközi /tízórai, ebéd, uzsonna/
c./ - Szociális étkeztetés /ebéd/
d./ - Alkalmazottak térítési díja /ebéd/
e./ - Napközis, óvodai alkalmazottak
/tízórai, ebéd, uzsonna/

257,-Ft + 51,-Ft ÁFA = 308,-Ft
283,-Ft + 57,-Ft ÁFA = 340,-Ft
299,-Ft + 60,-Ft ÁFA = 359,-Ft
409,-Ft + 82,-Ft ÁFA = 491,-Ft
513,-Ft + 103,-Ft ÁFA = 616,-Ft
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/2/ A térítési díjak az /1/ bekezdés a), b), c) pontjai esetében a térítési díjakat az étkezési
igények bejelentésével együtt, előre kell megfizetni naptári hónapra. A lemondott étkezési
igény utáni térítési díjakat a következő étkezési időszakhoz kapcsolódva kell figyelembe
venni, mint megfizetett térítési díjat.
2.§.
/1/ Ez a rendelet 2008. március 01. napján lép hatályba.
/2/ A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben meghatározott módon a Jegyző gondoskodik.
4.) A csatorna és szennyvíz tisztítómű használatáért fizetendő díjak megállapítása
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, a mai Koordinációs Bizottsági ülésen döntés
született a csatorna díjakra vonatkozóan. Alapdíjat vezetnek be 400,-Ft/hó összegben, amit
mindenkinek fizetnie kell ahová a csatornacsonk be van vezetve. Ennek megfelelően maga a
fogyasztási díj nem változik, marad a régi. A tengelyen elszállított szippantott szennyvíz
elhelyezésének díja 708,-Ft/m3+ÁFA. Annyi változás történt, hogy a második ütemben lévők
a második tartály után ugyanilyen összegben, 708,-Ft/m3 ürítési díjat fizetnek. Az alapdíj
bevezetése azért történt, mert nagyon sok olyan ember van, aki nem csatlakozott a rendszerre,
nincs használója. A talajterhelési díj sem igazán riasztotta el a lakosságot attól, hogy nagyobb
lenne a rácsatlakozási kedv. Valamilyen módon hozzá kell járulni ahhoz, hogy mindenki
részesüljön ebbe a teherbe. Ez egy méltányos összeg. Március 1-től díjbeszedőt fognak
alkalmazni, ami viszonylag kedvezőbb lesz. Csekket is fognak készíteni, aki nem tud a
díjbeszedőnek fizetni.
Megállapítja, hogy hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett. Felkéri a testületet, aki a
csatorna és szennyvíz tisztítómű használatáért fizetendő díjak mértékéről szóló rendeletet
elfogadja, szavazzon.
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletet alkotta meg:

Nyáregyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2008. (II. 13.) számú rendelete
a vízműből szolgáltatott ivóvízért, a csatorna és szennyvíz tisztítómű használatáért
fizetendő díjak megállapításáról szóló 15/2006. (XI. 12.) sz. rendelet módosításáról
Nyáregyháza község Képviselő-testülete a vízműből szolgáltatott ivóvízért, a csatorna és
szennyvíz tisztítómű használatáért fizetendő díjak megállapításáról szóló 15/2006. (XI. 12.)
sz. rendeletét (a továbbiakban: Vr.) az alábbiak szerint módosítja:
1.§.
A Vr. 3. §. b.) és c.) pontja helyébe az alábbi b.) és c.) pont lép:
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„b.) A biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés díja:
b.a.) Alapdíj fogyasztási helyenként: 400,- Ft/hó
b.b.) Fogyasztás arányos díj: 308,- Ft/m3 + ÁFA
c.) Tengelyen beszállított (szippantott) szennyvíz elhelyezés díja:
c.a.) csatornahálózattal ellátott ingatlanok esetében:

708,- Ft/m3 + ÁFA

c.b.) csatornahálózattal el nem látott ingatlanok esetében:
- ingatlanonként havonta egy tartály (5 m3 ) ürítés ingyenes,
- minden további ürítés: 708,- Ft/m3 + ÁFA.”
2.§.
Ez a rendelet 2008. március 1. napján lép hatályba.
5.) Szociális rendelet módosítása
Zinger Miklós jegyző elmondja, az előterjesztés részletesen tartalmazza a rendelet
módosításait. A rendeletet a Szociális Bizottság az ülésén megtárgyalta. Felkéri a bizottság
elnökét, tájékoztassa a testületet az ott elhangzottakról.
Kovács Jolán képviselő elmondja, a bizottság megtárgyalta a szociális gondoskodás
szabályiról szóló rendelet módosításait, melyet egyhangúlag javasolnak a testületnek
elfogadásra.
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy hozzászólás, vélemény, kérdés nem
érkezett. Felkéri a testületet, aki a szociális gondoskodás szabályairól szóló rendelet
módosításait elfogadja, szavazzon.
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletet alkotta meg:

Nyáregyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2008. (II.13.) számú rendelete
a szociális gondoskodás szabályairól szóló 8/2006. (V.7.) sz. rendelet módosításáról
Nyáregyháza község Képviselő-testülete a szociális gondoskodás szabályairól szóló 8/2006.
(V. 7.) sz. rendeletét (a továbbiakban: Szr.) az alábbiak szerint módosítja:
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1. §.
(1) Az Szr. 2. §. helyébe az alábbi 2. §. lép:
„A rendelet hatálya kiterjed Nyáregyháza község Önkormányzatának illetékességi területén
valamennyi jogalanyra.”
(2) Az Szr. 4. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) Különös méltánylást igénylő esetnek minősül, ha a kérelmező(k) e rendelet szerint
figyelembe veendő jövedelme a jogosultság feltételeként meghatározott jövedelemhatárt
legfeljebb 2000 forinttal haladja meg, valamint bármilyen elemi csapás elszenvedése.”
(3) Az Szr. 6. §. (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) bekezdés lép:
„(2) A 62. életéve, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy részére
folyósítható időskorúak járadéka rendszeres pénzbeli ellátás megállapításának feltételeit,
összegét, megszüntetésének szabályait az Sztv.32/B.§ - 32/E § -ai, valamint a 63/2006.
(III.27.) Korm. rendelet tartalmazzák”
(4) Az Szr. 8. §. (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) bekezdés lép:
„(2) Amennyiben az Sztv-ben meghatározott feltételek szerint számított lakásfenntartási
támogatás összege nem éri el a 4000 forintot, úgy azt az önkormányzat helyi lakásfenntartási
támogatásként erre az összegre kiegészíti.”
(5) Az Szr. 9. §. (4) bekezdése hatályát veszíti.
(6) Az Szr. 10. §. (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés lép:
„ (2) A létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan,
vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére e rendeletben foglaltak alapján
átmeneti segély állapítható meg, feltéve, hogy az igénylő és családja egy főre eső havi nettó
jövedelme nem haladja meg – a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap átlagában – a
mindenkori öregségi nyugdíjminimumot, egyedül élő esetén a nyugdíjminimum 150 % át.”
(7) Az Szr. 10. §. (3) bekezdése a.) pontja helyébe az alábbi a.) pont lép:
„a.) Az egyszeri segély: az alkalmanként jelentkező kiadások miatt anyagi segítségre szoruló
személy, illetve család részére nyújtható. Polgármesteri hatáskör.”
(8) Az Szr. 10. §. (5), (7) és (8) bekezdése hatályát veszíti.
(9) Az Szr. 11. §. (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés lép:
„(2)A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség (magába foglalja: a kegyeleti tárgyak
árát, a szertartási költségét, a sírhely megváltás költségét, a sírásás díját, a halott szállítási
költségét) 2008. évi összege hamvasztásos temetés esetén 80.000 forint, koporsós temetés
esetén temetés esetén 120.000 forint.”
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(10) Az Szr. 11. §. (3) bekezdése helyébe a következő (3) bekezdés lép:
„(3) A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetési
költség 10 % -ánál.”
(11) Az Szr. 11. §. (5) bekezdése b.) pontja helyébe a következő b.) pont lép:
„b.) Egyedül élő esetén a nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 150
%-át.”
(12) Az Szr. 11. §. (5) bekezdése b.) pontja helyébe a következő b.) pont lép:
„b.) Egyedül élő esetén, ha a jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-át és a gyógyszerek után fizetendő térítés havi jövedelmének 25
%-át eléri.”
(13) Az Szr. 18. §. (3) bekezdése helyébe a következő (3) bekezdés lép:
„(3) Szociálisan rászorult az, akinek a családjában az 1 főre jutó jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg, egyedül élő esetén 150 %.nál
alacsonyabb jövedelemmel rendelkezik, tartásra, gondozásra köteles , vagy képes
hozzátartozója nincs és napi egyszeri meleg étellel való ellátása másként nem biztosítható.”
(14) Az Szr. 19. §. (1) bekezdése helyébe a következő (1) bekezdés lép:
„(1) Az Sztv. 63. §-ában meghatározott rászorultak házi segítségnyújtásban részesülnek,
amely magába foglalja mindazon segítséget és tevékenységet, amely a gondozott lakásán
nyújtható, s a amelyet a gondozott kora, egészségi állapota, vagy más ok miatt elvégezni nem
tud, ennek elvégzésére képes és köteles hozzátartozója nincs, és havi jövedelme az öregségi
nyugdíj másfélszeresét, egyedül élő esetén a kétszeresét nem haladja meg.”
2. §.
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.
6.) A temető és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítása
Zinger Miklós jegyző elmondja, hogy a korábbi ülésen felvetettek alapján ez egy apróbb
módosítása a rendeletnek. Későbbiekben lesz a temető és a temetkezési tevékenységről szóló
rendelet átfogóbb módosítása.
Kovács Jolán képviselő elmondja, bele kellene írni azt, amit akkor kifogásolt, hogy
mindszent előtt pár nappal már ne lehessen sírkövet csiszolni. Az a probléma, hogy a
virágokat már előbb kiteszik a sírokra és a szomszéd sír csiszolása végett a virágokat és a
sírokat belepi a por. Többen fel voltak háborodva ez miatt.

29
Zinger Miklós jegyző elmondja, módosíthatjuk a rendeletet úgy, hogy mindszentet megelőző
5 nappal, valamint az ünnepen sírkő felújítási munkálatok nem folytathatók.
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, vélemény, kérdés
nem érkezett. Felkéri a testületet, aki az elhangzott módosítással együtt a temető és a
temetkezés rendjéről szóló rendeletet elfogadja, szavazzon.
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletet alkotta meg:

Nyáregyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2008. (II.13.) számú rendelete
a temető és a temetkezés rendjéről szóló 7/2005. (X. 27.) sz. rendelet módosításáról
Nyáregyháza község Képviselő-testülete a temető és a temetkezés rendjéről szóló 7/2005. (X.
27.) sz. rendeletét (a továbbiakban: Tr.) az alábbiak szerint módosítja:
1.§.
(1) A Tr. 7. §. (6) bekezdése helyébe az alábbi (6) bekezdés lép:
„(6) A temetőben munkát végző vállalkozók működésük során tevékenységükkel a szertartások
rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban
és a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak. Mindenszenteket
megelőző 5 napon az előzőekben szabályozott tevékenységek nem folytathatók.”
2.§.
Ez a rendelet 2008. március 1. napján lép hatályba.
7.) Pest megye Önkormányzatának helyi népszavazás kezdeményezése
Zinger Miklós jegyző elmondja, Pest Megye Közgyűlése úgy döntött, Pest megye
településein megtartott helyi népszavazások útján kezdeményezi Pest megye önálló
statisztikai régióvá válását. A témát teljesen körbejártuk, az eredménye az előterjesztésben le
van írva. Véleménye szerint népszavazásnak semmi helye nincsen. A megyei
kezdeményezést, ami ebben a kérdésben ki volt tűzve, azt a bíróság megsemmisítette. Az
Uniós pénzek leosztásának van egy mércéje, a GDP. A régióban mi Budapesthez tartozunk,
így magas a GDP átlag, ezért bizonyos támogatásoktól elesünk. Ezek területszervezési
kérdések, melyből az Országgyűlésnek van döntési jogosítványa. Az Önkormányzati törvény
az önkormányzatnak csak meghatározott körben ad lehetőséget népszavazás elrendelésére.
Maszel László képviselő véleménye szerint ha le akarunk válni, valamilyen úton-módon
kezdeményezni kell a leválást. Akik a megyénél kezdeményezték ezt, nem voltak tisztába a
jogszabályokkal?
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Zinger Miklós jegyző elmondja, az Önkormányzati törvény rendelkezései alapján nem látja
annak lehetőségét, hogy ebben a kérdésben a testület jogszerűen tudjon népszavazást kiírni.
Az országos népszavazásnál vannak tárgyszerű tilalmak. A régióba tartozásról nem lehet
népszavazást tartani, település leválásról viszont igen. Ez a testület szintjén lévő döntéshozás
része, de a régiók határvonalait egy Országgyűlési határozat határozza meg. A helyi
népszavazásnak ügydöntő lehetősége van az önkormányzatra nézve, de senki másra. Ha a
testület azt akarja, hogy Pest megye önálló régió legyen, akkor erre más eszközöket kell
választani. A testület előző döntése alapján tájékoztattuk a Megyét, hogy támogatjuk az
elképzeléseiket. Most tájékoztatjuk őket, hogy nem tartunk népszavazást, de még mindig
támogatjuk az elképzeléseiket. Attól, hogy a testület nem ír ki helyi népszavazást ebben a
kérdésben, az egyéb rendelkezésre álló jogi eszközökkel élhet, és forszírozhatja a megye
önállóvá válását. Hozzá lehet fűzni azt, hogy a testület a rendelkezésre álló egyéb jogi
eszközökkel kívánja ezt a célt elérni.
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, vélemény, kérdés
nem érkezett. Felkéri a testületet, aki azzal egyetért, hogy a Közép-magyarországi Régiótól
való elválás érdekében helyi népszavazás kiírására nem lát jogi lehetőséget, szavazzon.
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
6/2008. (II.12.) sz. Kt. h a t á r o z a t
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
megtárgyalta Pest Megye Közgyűlésének kezdeményezését. A
Képviselő-testület a Közép-magyarországi Régiótól való
elválás érdekében helyi népszavazás kiírására nem jogi
lehetőséget, egyéb rendelkezésre álló jogi eszközökkel azonban
élni kíván.
8.) 2008. évi munkaterv
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy írásban az anyagot megkapták, kéri a testület
véleményét, javaslataikat.
Maszel László képviselő elmondja, átolvasta a munkatervet. A polgármester tiszteletdíjának
felülvizsgálata benne szerepel a munkatervbe, de a képviselők 2008. évi tiszteletdíjának
felülvizsgálatát nem találja. Javasolja, hogy március hónapban legyen felülvizsgálva.
Zinger Miklós jegyző elmondja, hogy ez egy tervezet, bármivel ki lehet egészíteni.
Fekete Sándorné képviselő elmondja, a könyvtár beszámolója előtt tartani kellene egy közös
oktatási és pénzügyi bizottsági ülést. Javasolja, hogy az áprilisi ülésre tegyük be napirendnek.
Gondolkodunk-e azon, hogy beteszünk egy vállalkozók napját? Lehetne tartani képviselői
panasznapot is, ahová bárki bejöhetne. A csatorna működtetésének tapasztalatairól szóló
tájékoztatót szeptember hónapba kellene betenni a munkatervbe.
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Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy ezek nem a testületi munkatervbe tartoznak.
Ezeket a fórumokat külön meg lehet tartani.
Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett. Felkéri a testületet, aki
az elhangzott módosításokkal együtt elfogadja a 2008. évi munkatervet, szavazzon.
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozta:
7/2008. (II.12.) sz. Kt. h a t á r o z a t
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2008. évi munkatervét a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester
9.) Nyáregyháza és Pilis közötti területen ipari park létrehozása
Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a tárgyalások megkezdődtek.
Kéri a testület felhatalmazását a szándéknyilatkozat aláírására, miszerint az ipari parkot
elkezdjék tervezni, létrehozni.
Megállapítja, hogy hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett. Felkéri a testületet, aki az
ipari park létesítésére vonatkozó szándéknyilatkozat aláírásával egyetért, szavazzon.
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozta:
8/2008. (II.12.) sz. Kt. h a t á r o z a t
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
egyetért a pilisi 0268/1 hrsz-ú út, a Pilis, Huba utca folytatása
/0263/2 hrsz./, a Nyáregyházát és Pilist összekötő műút,
valamint Nyáregyháza által lehatárolt kb. 200 ha. Területen
ipari park létesítésére vonatkozó szándéknyilatkozat
tartalmával.
A Testület felhatalmazza
szándéknyilatkozatot aláírja.

a

polgármestert,

Határidő: ülést követő 30. nap
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

hogy

a

32
10.) Ellátási terület módosításának kezdeményezése
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, Nyáregyháza lakosságának traumatológiai ellátása
a korábbi években a ceglédi Toldi Ferenc Kórház feladatkörébe tartozott. Bár az ellátási
területek kialakításakor ez megváltozott, kívánatos volna ennek visszaállítása.
Megállapítja, hogy hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett. Felkéri a testületet, aki az
elhangzott javaslattal egyetért, szavazzon.
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozta:
9/2008. (II.12.) sz. Kt. h a t á r o z a t
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2006. évi CXXXII. Tv. 5/a. §. /3/ bekezdése alapján az érintett
egészségügyi szolgáltatók fenntartóinál kezdeményezi az
ellátási terület módosítását annak érdekében, hogy
Nyáregyháza
lakossága
a
traumatológiai
ellátás
vonatkozásában a korábbi éveknek megfelelően továbbra is a
ceglédi Toldi Ferenc Kórház területi ellátási kötelezettségébe
tartozzon.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről
az érintetteket értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

11.) Minibusz szolgáltatás beindítása
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, a testület 159/2007. számú határozatában döntött a
Minibusz próbajárat indításáról azzal, hogy a próbaidő tapasztalatait felhasználva ismét
napirendre tűzi a kérdést. A próbajárat tapasztalatai nagyon pozitívak voltak, viszont a
Volánbusz feljelentette a vállalkozót. Nem szabadna menetrendszerinti, hanem csak
szerződéses járatot működtetnie. Különösen a felső-nyáregyháziak örültek a járatnak. A
próbaidő alatt hétvégeken indított Budai útra fürdőjáratot, valamint vállalná a monorierdei
állomásról Felső-Nyáregyházára közlekedő utasok éjszakai /22.20/ szállítását is. A
tevékenységet szeretné tovább folytatni, de támogatás nélkül nem tudja. Kérelmében 100 eFt
támogatást kért, melyet Monorierdőtől is megkért. Egyeztetve Juhász Sándorral Monorierdő
Polgármesterével javaslom a testületnek, hogy a szolgáltatáshoz 50 eFt/hó támogatással
járuljunk hozzá, ezzel növelve a külső településrészen élők komfort érzetét. A későbbiekben
egy szerződést is lehetne kötni a szolgáltatóval szerződéses járatra vonatkozóan.
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Megállapítja, hogy hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett. Felkéri a testületet, aki azzal
egyetért, hogy 50 eFt-tal támogassuk havonta a Minibusz szolgáltatást végző vállalkozót,
szavazzon.
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozta:
10/2008. (II.12.) sz. Kt. h a t á r o z a t
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatja a Minibusz szolgáltatás beindítását, a szolgáltatást
50 eFt/hó összeggel támogatja a költségvetés terhére.
Határidő: 2008. február 29.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester
12.) Baráti Kör terem kérelme
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, örömére szolgál, hogy Nyáregyházán létrejött egy
fiatalokból álló Baráti Kör. Nagyon pozitív programokkal próbálja a fiatalokat összefogni.
Péntekenként 18 órától térítésmentesen kérik az Idősek Napközi Otthonát, illetve minden
hónap utolsó péntekén a Művelődési Ház klubhelyiségének a biztosítását. A csoport
képviselője Bernula Bettina.
Megállapítja, hogy hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett. Felkéri a testületet, aki azzal
egyetért, hogy a Baráti Kör részére térítésmentesen biztosítjuk a helyiségeket, szavazzon.
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozta:
11/2008. (II.12.) sz. Kt. h a t á r o z a t
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Bernula Bettina által képviselt Baráti Kör részére péntekenként
18.00 órától térítésmentesen biztosítja az ÖNO, illetve a
Művelődési Ház Klub helyiségét.
Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester
13.) Katolikus Egyház kérelme
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, a „Két Szív” Plébánia képviselője V. Nagy Pál
plébános úr kérelemmel fordult a testülethez. A régi templom utcafrontjának rendbetételéhez
kéri a Nyár-Víz Kht. dolgozóinak segítségét.
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Ország Mihály képviselő javasolja, hogy a második határozati javaslatot fogadja el a testület,
miszerint anyagot és élőmunkát is biztosítunk számunkra.
Maszel László képviselő egyetért azzal, hogy a második határozati javaslatot fogadja el a
testület.
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, vélemény, kérdés
nem érkezett. Felkéri a testületet, aki az elhangzott javaslattal egyetért, szavazzon.
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozta:
12/2008. (II.12.) sz. Kt. h a t á r o z a t
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Wekerle-kúria életveszélyes utcai frontjának megjavításához
anyagot és élőmunkát biztosít /a Nyár-Víz Kht. dolgozóival/.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

14.) Nóta- és Népdalkör támogatási kérelme
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, a Nóta- és Népdalkör Egyesület részére Vasvári
Csaba kistérségi menedzser pályázatot nyújtott be erdélyi utazás támogatására. A pályázaton
200 eFt-ot nyertek, ami csak töredéke a teljes költségnek. További anyagi támogatás
szükséges, hogy az utazást meg tudják valósítani. Javasolja, hogy 100 eFt-ot biztosítsunk az
egyesületnek, az éves támogatás terhére.
Megállapítja, hogy hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett. Felkéri a testületet, aki az
elhangzott javaslattal egyetért, szavazzon.
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozta:
13/2008. (II.12.) sz. Kt. h a t á r o z a t
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2008-as költésvetési évben 100 eFt-ot biztosít a Nóta- és
Népdalkör Egyesület támogatására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester
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15.) Polgárőrség támogatási kérelme
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy a Polgárőr Egyesület kérelemmel fordult a
testülethez, melyben indokolja a 2008. évre vonatkozó támogatás indokoltságát. Javasolja,
hogy 2008. évre 500 eFt. támogatást biztosítsunk az egyesületnek.
Megállapítja, hogy hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett. Felkéri a testületet, aki az
elhangzott javaslattal egyetért, szavazzon.
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozta:
14/2008. (II.12.) sz. Kt. h a t á r o z a t
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Nyáregyházi Polgárőr Egyesületnek 2008. évre 500 eFt.
támogatást biztosít.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

16.) Nyáry Pál Lövészklub támogatási kérelme
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy az elmúlt évben nem kaptak támogatást.
Megújult a Lövészklub, próbálnak még jobb eredményeket felmutatni. Javasolja, hogy 100
eFt támogatást biztosítsunk részükre.
Megállapítja, hogy hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett. Felkéri a testületet, aki az
elhangzott javaslattal egyetért, szavazzon.
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozta:
15/2008. (II.12.) sz. Kt. h a t á r o z a t
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2008. költségvetési évben a Nyáry Pál Lövészklubot 100 eFt
támogatásban részesíti.
Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester
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17.) Pilisi Rendőrőrs támogatási kérelme
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, a Pilisi Rendőrőrs képviseletében Kiss Gábor r.
százados azzal a kéréssel fordul a testülethez, hogy 2008. évre az üzemanyag kerethez
hozzájárulást adjunk. 2007. évben az őrshöz tartozó települések közül csak Nyáregyháza nem
adott támogatást. A Pénzügyi Bizottság elutasította a javaslatot azzal, hogy körzeti
megbízottnak évente 100 eFt-ot biztosítunk benzin költségre.
Megállapítja, hogy hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett. Felkéri a testületet, aki az
elhangzott javaslattal egyetért, szavazzon.
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozta:
16/2008. (II.12.) sz. Kt. h a t á r o z a t
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
körzeti megbízott tevékenységét – gépkocsi-üzemanyaghoz
való hozzájárulásként – 2008. évben 100.000,- Ft. összeggel
támogatja.
A Képviselő-testület ezen túlmenően támogatást biztosítani
nem tud.
Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester
18.) Karate csoport támogatási kérelme
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, Nemzetközi Karate Bajnokságot rendeznek
márciusban Nyáregyházán. A kiadásaik 604 eFt-ba kerülnek. A Pénzügyi Bizottság javasolta,
hogy 100 eFt támogatást nyújtsunk, illetve Kocsis Sándor alpolgármester vállalta az oklevelek
elkészítését. Ezáltal 170 eFt-hoz fog hozzájutni a csapat, mivel oklevelekre 75 eFt-ot
terveztek be.
Megállapítja, hogy hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett. Felkéri a testületet, aki az
elhangzott javaslattal egyetért, szavazzon.
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozta:
17/2008. (II.12.) sz. Kt. h a t á r o z a t
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
SEI SHIN RYU KEMPO Karate Nyáregyháza Se-t a
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Nemzetközi Karate Bajnokság megszervezése érdekében
100.000,-Ft. összeggel támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

19.) Nyáry Pál Nyugdíjas Klub kérelme
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy a Nyáry Pál Nyugdíjas Klub támogatási
kérelmet nyújtott be a testülethez. 100 eFt-ot már kaptak a támogatások sorába. Várja a
testület véleményét ezzel kapcsolatban. Tavaly a létszámarány figyelembevételével volt
megállapítva, tehát kétszer annyit kapott az egyik, mint a másik.
Megállapítja, hogy hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett. Felkéri a testületet, aki az
elhangzott javaslattal egyetért, szavazzon.
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozta:
18/2008. (II.12.) sz. Kt. h a t á r o z a t
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2008-as költésvetési évben 200 eFt-ot biztosít a Nyáry Pál
Nyugdíjas Klub támogatására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

20.) Faluközpont rehabilitációs pályázat
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, a közeljövőben kiírásra kerül az 5000 fő alatti
lakosságszámú településekre a faluközpont rehabilitációra vonatkozó pályázat. A
költségvetésbe valószínűsíthetően besorolható a régi községháza felújítása is. A pályázat
elkészítéséhez pályázatíró közreműködését szeretnénk igénybe venni. Kéri a testület
felhatalmazását pályázatíró keresésére, szerződéskötésre – azzal a kikötéssel, hogy a pályázat
elkészítése nem haladhatja meg a 300 eFt-ot.
Megállapítja, hogy hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett. Felkéri a testületet, aki azzal
egyetért, hogy a faluközpont rehabilitációs anyag elkészítésére pályázatírót keressünk,
szavazzon.
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A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozta:
19/2008. (II.12.) sz. Kt. h a t á r o z a t
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
felhatalmazza polgármesterét a „Faluközpont rehabilitációs”
pályázatot készítesse el.
A pályázatíróval kössön szerződést, a pályázatírás munkadíja
nem haladhatja meg a 300 eFt-ot.
Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester
21.) A 2008. március 9. napjára kiírt Országos Népszavazáson működő
szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztása
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, 2008. március 9-ére népszavazás kiírására került
sor. A szavazatszámláló bizottság póttagjairól kell döntenie a testületnek.
Megállapítja, hogy hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett. Felkéri a testületet, aki a
szavazatszámláló bizottság póttagjainak megválasztásával egyetért, szavazzon.
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozta:
20/2008. (II.12.) sz. Kt. h a t á r o z a t
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
szavazatszámláló bizottságok póttagjainak
Fischliné Főző Boglárkát,
Kalocsai Fruzsinát,
Kemenár Lászlónét,
Kovács Istvánt,
Kovácsné Maszel Annát,
Maszel Cecíliát,
Papp Lászlónét,
Szedresiné Szlama Tímeát,
Vajasné Kovács Évát
megválasztja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Zinger Miklós jegyző

39
22.) Fogorvos rendelési idejének módosítsa
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, a fogorvos úr kérte a rendelési idejének
módosítását. Kéri, hogy hétfőn és szerdán 14-19 óráig tartson a rendelés. Véleménye szerint
ez nem ütközik akadályba.
Megállapítja, hogy hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett. Felkéri a testületet, aki a
fogorvosi rendelési idő módosításával egyetért, szavazzon.
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozta:
21/2008. (II.12.) sz. Kt. h a t á r o z a t
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a fogorvos rendelési idejét hétfői és szerdai
napokon 14.00-19.00 óráig tartó időtartamban határozza
meg.
Az egyéb napok rendelési ideje nem változik.
Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester
23.) Baár Jánosné kérelme
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, Baár Jánosné kérelemmel fordult a testülethez.
Virágboltot szeretne nyitni a tűzoltószertárban lévő egyik helyiségben. A helyiséget szabaddá
tudjuk tenni. A bérleti díj bruttó 22 eFt volt, plusz a rezsiköltség. Kéri a testület véleményét,
maradjon-e ez az összegű bérleti díj, vagy változtassunk rajta.
Megállapítja, hogy hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett. Felkéri a testületet, aki azzal
egyetért, hogy a tűzoltószertár helyiségét virágbolt céljára kiadjuk bérleti díj bruttó 22 eFt,
plusz rezsi költségért, szavazzon.
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozta:
22/2008. (II.12.) sz. Kt. h a t á r o z a t
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
a Dózsa Gy. út. 1. sz. alatt lévő volt Tűzoltószertár helyiségét
Baár Jánosné részére 2008. március 1. napjától határozatlan
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időre bérbe adja bruttó 22.000,- Ft. bérleti díj, valamint a rezsi
költségek megfizetése mellett.
A Testület megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést
kösse meg.
Határidő: 2008. március 1.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

E g y é b h o z z á s z ó l á s o k:
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, Maszel László képviselő úr az elmúlt testületi
ülésen felvetette, hogy az új hivatal tetőfedésének nézzünk utána. A tetőre felkerült Tondach
agyagcserép drágább, 33 év garancia van rá. Szakmai szempontok miatt történt ennek a
cserépnek a használata. A betoncserepet a régi szarufák, illetve a lécezés nem biztos, hogy
elbírta volna. Ez volt a kivitelező válasza. Gaszler Gabriella műszaki előadó a Tondach
agyagcseréppel ellátott tetőt átvette, műszaki kifogás az elvégzett munka ellen nem merült fel.
Betoncserép elhelyezésekor a teljes lécezést ki kellett volna cserélni, a tartószerkezettel
együtt. A gyors és szerinte biztonságos megoldás az agyagcserép elhelyezése volt.
Maszel László képviselő elmondja, Gál Gyula kivitelező betoncserépből, új léccel,
csatornával, bádogozással, ha kell szarufák javításával, hőszigetelés nélkül, tetőfóliával együtt
vállalta a munka elkészítését. Nem kívánja, hogy leszedjék, ami elkészült. Nem hiszi, hogy a
hivatal műszaki előadója tudott arról, hogy a kivitelező mire adta be árajánlatát.
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, ha úgy gondolják, szakértőt hivathatunk, és
megvizsgáltathatjuk vele a tetőt.
Maszel László képviselő elmondja, nem kéri a szakértői vizsgálatot. Tudta, hogy mi van a
jegyzőkönyvbe, mit ígért a kivitelező, ezzel szembe nem az került fel a tetőre.
Egy évvel ezelőtt felvetette azt a problémát, hogy a Diófasor út végén lévő buszmegálló
kérdését. A buszmegálló úgy van kiépítve, hogy a beton ki van hozva teljesen az út széléig a
padkára, és van egy kb. 30 cm szintkülönbség. Ez nagyon balesetveszélyes lehet, ezért meg
kell nézetni.
A hirdetményeket, amelyek az önkormányzat hirdetőtáblájára ki vannak téve, nem lehetne
feltenni a honlapunkra? Véleménye szerint minden olyan hirdetmény azért van kitéve, hogy a
lakosság értesüljön róla. Ezeket a hirdetményeket nem tart sokból feltenni az internetre. Ez
nyilvános, semmiféle személyiségi jogot nem sért, ha a hirdetőtáblára ki lehet tenni.
Zinger Miklós jegyző elmondja, attól függ, hogy mi a hirdetmény tartalma. A szabályok
szerint a hirdetőtáblára kell kitenni. Az eljárási cselekmény arról szól, azt kell záradékolni,
hogy a hivatali hirdetőtáblára 15 napig kifüggesztjük. A honlapra kitenni bonyolultabb dolog.
Az nem jó dolog, ha a hirdetmény tovább van fenn a honlapon, mint a kiírt időpont, mert az
vitákra adhat alkalmat.
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Maszel László képviselő véleménye szerint megoldható az, hogy 15 napon belül lekerüljön a
honlapról. A honlapot a rendszergazda is megnézi minden nap. Sokkal szélesebb réteg
értesülne a hirdetményekről, ha ez ebben a formában is meg lenne jelenítve.
A Széki réttel kapcsolatban megkérdezi, hogy a vevő visszavonta a kérelmét? Megszűnt a
vételi szándéka? Eltelt több, mint fél év és azóta ebben az ügyben semmi előrelépés nem
történt. Javasolja, hogy vonjuk vissza az eladási szándékunkat.
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy nem történt semmi változás ez ügyben, nem
mondta vissza a vevő és nem is fizette ki. A következő testületi ülésre megkérdezzük a vevőt,
nyilatkozzon a Széki réttel kapcsolatos szándékairól és visszatérünk a kérdésre.
Dr. Teveli Zsombor háziorvos megkérdezi, lehet-e már tudni az új egészségügyi
komplexummal kapcsolatos részletekről? A vállalkozó orvosoknak milyen kötelezettségeik
lesznek?
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy semmifajta kötelezettség nem terhel minket
a beruházással kapcsolatban. 99 évre adják ingyen és bérmentve a birtokunkba. Feltételként
azt szabták, hogy egy gyógyszertárat helyezhessen el az épületkomplexumban. Egy 400 m2es épület, melyben 2 felnőtt háziorvosi, 1 gyermekorvosi, 1 fogorvosi, 1 szakorvosi rendelő, 1
labor és az ehhez szükséges kommunális helyiségek lennének. A vállalkozó visszaigazolta a
telekvásárlási szándékát írásban is.
Dr. Teveli Zsombor háziorvos véleménye szerint a fő kérdés az, ha megépül az egészségügyi
centrum ki dolgozik és milyen feltételekkel? Véleménye szerint a beruházó zsaroló pozícióba
is kerülhet az önkormányzatra nézve, és kérheti az egészségügyi centrum visszavásárlását is.
Onnantól kezdve, hogy egy tőkeerős magáncég idejön, tulajdont szerez, beruház, ő fogja
meghatározni, diktálni a munkájuk feltételeit. Nemcsak a vállalkozó orvosnak, hanem az
önkormányzatnak is diktálhat. Az épület nagyságából adódóan a rezsiköltség lényegesen több
lenne, mint a régi rendelőé. A praxisuk elértéktelenedik, vagy tovább csökken az értéke.
Véleménye szerint állami támogatás igénybevételével saját forrásból is tudna az
önkormányzat egészségügyi centrumot építeni a későbbiekben. Ennek nem lesz meg a
lehetősége, ha a területet eladja az önkormányzat. Az ideális, egy kisebb volumenű rendelő
lenne, alacsonyabb rezsivel. Úgy látja, hogy a működőképesség határán vannak, „több bőrt
nem lehet róluk lehúzni”, ezért akart hangot adni kétségeinek.
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy a testület akár az egészségügyet, akár az
oktatást nézzük, a szívén viseli az ügyét. Véleménye szerint, ha választani lehet egy elavult,
tönkrement épület és egy új centrum között, akkor a testület bölcsen dönt, ha ezt 99 évre
megpróbálja kihasználni a lehetőséget. Bőven marad földterület arra a célra, ha bármilyen
beruházást el akarna kezdeni a későbbiekben az önkormányzat. Mindezt úgy döntötte el a
testület, hogy először az ügyvédek kezdik el egymás közt a tárgyalást. A fő cél nem az lesz,
hogy a rendelők kicsik legyenek. A bérleti díjat továbbra is az önkormányzat szedi be az
orvosoktól. A beruházó a gyógyszertárral és gyógyászati segédeszközökkel kíván csak
foglalkozni.
Ország Mihály képviselő elmondja, képviselőtársaival együtt azon lesznek, hogy az
egészségügy helyi dolgai, helyi jogosítványai az önkormányzat kezébe legyenek. Maga
részéről semmi olyan javaslatot nem fog megszavazni, ami a beruházó kizárólagos érdekeit
szolgálja, csak azt, ami az itt lakó emberekét, az itt dolgozó orvosokét szolgálja. Bizonyára az

42
ügyvédek olyan jogi garanciákat építenek be, ami kizárja annak a lehetőségét, hogy a
beruházó diktáljon az önkormányzatnak, és ne az önkormányzat neki.
Bernula István képviselő elmondja, hogy előzetes tárgyalások voltak, és semmi konkrétum
nincs kidolgozva. A testület úgy fogta fel a dolgot, hogy ez jó esély lesz a falunak, ha a
centrum megépül. Garantálja, hogy a testület nem fogja megszavazni azt, hogy a beruházó jól
járjon. A testületnek nem célja, hogy az orvosoknak akadályokat támasszanak. Segíteni
szeretnék a munkájukat. Véleménye szerint ez jó lehetőség az önkormányzatnak.
Maszel László képviselő elmondja, Monor város önkormányzata is területet biztosít ennek a
cégnek.
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirenden szereplő kérdéseket
megtárgyalta a testület. Egyéb hozzászólás, javaslat, kérdés nem érkezett, ezért megköszönve
jelenlétet, az ülést 19.45 órakor bezárta.

- kmf. -

Kravecz Lászlóné
polgármester
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jegyző

