
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 22.
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
meghívott: Borkútiné Szemők Éva könyvtáros

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:

N a p i r e n d

1.) 2007. évi költségvetés végrehajtása
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

2.) Művelődési Ház és Könyvtár működésének felülvizsgálata
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

3.) Nyár-Víz Kht. nonprofit gazdasági társasággá való átalakítása
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

4.) 2007. évi belső ellenőri tevékenységről összefoglaló jelentés
Előadó: Zinger Miklós jegyző

5.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Zinger Miklós jegyző

6.) Háztartási kommunális hulladék kezelése
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester
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7.) HEV-HOR Bt. szerződésmódosítás
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

8.) Víziközmű Társulat hitelszerződés meghosszabbítása
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

9.) Alapítványi táborozás
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

10.) Járdaépítéshez támogatás
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

11.) Lakásvásárlási kérelem
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

12.) Egyebek:

a.) Utak építéséről tájékoztatás
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

b.) Kötvénykibocsátás
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

c.) Bölcsödéről tájékoztatás
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

d.) Richter Éva ajánlata
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

e.) Gyermekjóléti szolgálat kérelme
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

f.) Szent Lázár lovagrend megkereséséről tájékoztató
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

g.) Alapdíjra vonatkozó tájékoztatás
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

h.) A Nyáry Pál Általános Iskola és AMI tantestületének dicséretben
    részesítése

Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

Napirend előtt:

Kravecz Lászlóné polgármester napirend előtt Kiss Gábor rendőr százados szeretné
bemutatni az új körzeti megbízottunkat.

Kiss Gábor rendőr százados köszönti a Képviselő-testület tagjait. Elmondja, hogy Rakusz
Attila korábbi körzeti megbízott magasabb beosztásba került, így új kolléga lép a helyébe.
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A rendőrség létszámgondokkal küzd. Sok kolléga, akik a nyugdíjjogosultságot elérte, távozott
az őrsről. Az új körzeti megbízott Nyáregyházán  Mészáros Pál lesz. 1997 év óta dolgozik a
pilisi rendőrőrsön. Intézkedései jog- és szakszerűek lesznek. A megjelenő újságba rövid
tájékoztatást írt a lakosságnak a 2007. év eredményeiről, bűncselekményszámokról.
Bemutatja pár sorban az új körzeti megbízottat. A telefonszáma nem változott.

1.) 2007. évi költségvetés végrehajtása

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az anyagot.
Felkéri a bizottság elnökét, mondja el állásfoglalásukat.

Fekete Sándorné képviselő elmondja, a bizottság megtárgyalta az anyagot. Javaslat hangzott
el arról, hogy azok, akik nem laknak a településen, de ide vannak bejelentve, görgetik a
szemétdíj hátralékot. A helyi újságban fel kellene hívni a figyelmüket, rendezzék ezeket a
dolgokat, mert amíg itt állandó lakóhellyel rendelkeznek, itt kell kivetni a szemétdíjat. A
bizottság javasolja a testületnek az anyag elfogadását.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, a 2007-es évet rendkívül nehezen tudtuk
átvészelni. Köszönhető annak, hogy áthúzódó számlákkal kezdtük az évet az iskola és az
óvoda beruházása miatt. Emiatt a költségvetés nehezen teljesíthető volt. Kiegészítésként
elmondja, az önkormányzat vagyona 2002-ben 974.565.000,-Ft volt, jelenleg 2 milliárd
077.585,-Ft, ami egy elég jelentős elmozdulás.

Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás vélemény, kérdés nem érkezett. Felkéri a testületet, aki
elfogadja a 2007. évi zárszámadó beszámolót és az ehhez kapcsolódó rendeletet, 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

10/2008. /IV.23./ számú
zárszámadási rendelete

az Önkormányzat 2007. évi költségvetés végrehajtásáról

Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -
többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján - figyelembe véve ezen
jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló - módosított - 217/1998.
(XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2007. évi költségvetési gazdálkodásáról
szóló beszámolóról, zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési
szervére.
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2. § Az önkormányzat 2007. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét  442 357,- e. Ft-ban,
b) bevételi főösszegét  446 811,- e.Ft -ban  állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2007. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat
szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél
szerinti részletezését az 1. és 2. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetési bevételeit forrásonkénti,
illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben a 6. és a 7. sz. melléklet
tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti
működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja
jóvá:

Működési kiadások teljesítése összesen:              377 096,- e. Ft
Ebből:
- személyi jellegű kiadások 178 554,- e. Ft
- munkaadókat terhelő járulékok   57 860,- e. Ft
- dologi jellegű kiadások             140 682,- e. Ft.

(2) A kiadásból a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó intézmény
működési kiadásait 188 079,- e. Ft -ban állapítja meg a 8. sz. mellékletben foglalt részletezés
szerint.

(3) A részben önállóan gazdálkodó intézményének működési kiadásait 189 017,- e. Ft
-ban határozza meg a 9. sz. melléklet alapján.

5. § Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített - továbbá eredeti és módosított
előirányzat szerinti - és felhalmozási kiadásait címemként a 3. sz. melléklet tartalmazza,
49 727.-eFt.

6. § Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített összes bevételeit és kiadásait -
működési, felhalmozási tételek, valamint kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, kiegyenlítő,
függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel - a 10. számú melléklet
tartalmazza.

7. § Az önkormányzat 2007. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint
felülvizsgált  pénzmaradványa  2  360,-  e.  Ft  -  ban  kerül  jóváhagyásra,  az  5.  sz.  melléklet
alapján, normatív állami hozzájárulás elszámolásából, továbbá személyi jövedelemadó
különbség mérsékléséből adódó  142 e. Ft állami támogatás kiutalási kötelezettség mellett, a
2007. évi beszámolóban szereplő adatok szerint.

8. § A felülvizsgált pénzmaradvány megoszlása  költségvetési szervenként:
    (1) I, cím :Polgármesteri Hivatal                    -38,- e.Ft
    (2) II. cím:Napsugár Óvoda Nyáregyháza                       0,- e.Ft
    (3) III. cím:Nyáry Pál Általános Iskola és AMI:       2398,- e.Ft
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9. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően a település
önkormányzat jegyzője gondoskodik.

2.) Művelődési Ház és Könyvtár működésének felülvizsgálata

Kravecz Lászlóné polgármester köszönti Borkútiné Szemők Éva könyvtárost. Átadja a szót a
testületnek.

Fekete Sándorné képviselő szimpatikusnak tartja azt az ötletet, hogy a könyvtárat helyezzük
át az iskola épületébe. A jelenlegi zsúfoltság megszűnne az áthelyezéssel. Mellette szól az is,
hogy földszintes részen van, a régi iskolai bejárattól elérhető lenne. Zömmel felnőttek
használják a könyvtárat. Az iskolai korosztályból nem igazán veszik igénybe, még magyar
órákon sem. Az átköltöztetésre nem kellene nagy ráfordítás sem.

Rabné Nánási Eszter képviselő elmondja, hogy nem ért egyet a Községi Könyvtár
áthelyezésével az iskola épületébe. Ezt külön épületben kellene megoldani.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy a jelenlegi könyvtár 83 m2-es, ami az
áthelyezéssel 140 m2-es lehetne, vagyonilag teljesen lezárt részben. Véleménye szerint a
könyvtár, a kultúra hozzátartozik az iskolához, része kell, hogy legyen. Jobban mozdulna a
pedagógus is, átvezethetné a tanulókat irodalom órán megnézni a könyvtárhasználatot. Sokkal
több lehetőség lenne. Nagyon pozitív lehetőség lenne, melyet maximum 300 eFt-ból meg
lehetne oldani. A közmunkásokkal meg tudnánk oldani az átalakítási munkálatokat.

Kocsis Sándor alpolgármester elmondja, a fenntartási költségeken is sokat spórolhatnánk,
mert az iskolában minden adott, van fűtés, villany, internet. A könyvtár udvarában szép parkot
tudnánk kialakítani a nyugdíjas klubok részére. Érdemes lenne azon is elgondolkodni, ha lesz
rá anyagi fedezet, hogy a Művelődési Házat átalakítsuk házasságkötő teremmé.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy plusz területet is vásárolhatnánk a
Művelődési Házhoz, mert a szomszédos ingatlanok tulajdonosai eladnák a telkük hátsó részét,
így egy szép nagy parkot hozhatnánk létre.

Ország Mihály képviselő véleménye szerint jó ötlet a könyvtár áthelyezése az iskolába,
támogatni fogja a javaslatot.

Kravecz Lászlóné polgármester a művelődés-szervezővel kapcsolatban elmondja, egyenlőre
ne kössünk senkivel 4 órás szerződést.

Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett. Felkéri a testületet, aki
elfogadja a beszámolót a Községi Könyvtár és a Művelődési Ház működésének
felülvizsgálatáról,  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:
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34/2008. (IV.22.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Művelődési Házról és Községi Könyvtárról
készült beszámolót elfogadja.

Határidő: 2008. szeptember 1.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

Kravecz Lászlóné polgármester véleménye szerint a Könyvtár átköltözését mindenki
célszerűnek tart. Javasolja, hogy 300 eFt-ban állapítsuk meg az átalakítás költségeit.

Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett. Felkéri a testületet, aki
elfogadja a Községi Könyvtár átköltöztetését az iskolába, és 300 eFt-ot biztosítsunk az
átalakításra, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett a következő határozatot hozta:

35/2008. (IV.22.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-
testülete támogatja a Községi Könyvtár átköltöztetését a
Nyáry Pál Általános Iskolába.
Az átköltözéshez szükséges átalakításhoz 300.000,-Ft-ot a
költségvetés terhére biztosít.

Határidő: 2008. szeptember 1.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

3.) Nyár-Víz Kht. nonprofit gazdasági társasággá való átalakítása

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy kötelező a közhasznú társaságok átalakítása
azoknak, akik bevezették. Az anyagot dr. Kiss György ügyvéd elkészítette. A határozati
javaslatban minden bele van foglalva, ami ezzel kapcsolatban szükségeltetik. A társaság
törzstőkéje 6.920.000,-Ft. Ügyvezetőnek továbbra is Krizsán Mihályt javasolja, a megbízása 5
üzleti évre szólna.

Megállapítja, hogy hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett. Felkéri a testületet, aki
elfogadja Krizsán Mihály kinevezését 5 éves megbízással, mint ügyvezető igazgató,
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
Krizsán Mihály kinevezését elfogadta.
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Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, a társaság felügyelő bizottságának tagjai nem
lehetnek képviselő. Aki a felkérést elfogadta, és a feladatot elvégezné: Nánási Ferenc, Miczkó
Tamás, Gyarmati László.

Felkéri a testültet, aki a Felügyelő Bizottság tagjaként Nánási Ferencet elfogadja, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett Nánási
Ferencet a Felügyelő Bizottság tagjának megválasztotta.

Felkéri a testültet, aki a Felügyelő Bizottság tagjaként Miczkó Tamást 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
Miczkó Tamást a Felügyelő Bizottság tagjának megválasztotta.

Felkéri a testültet, aki a Felügyelő Bizottság tagjaként Gyarmati Lászlót 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
Gyarmati Lászlót a Felügyelő Bizottság tagjának megválasztotta.

Felkéri a testületet, aki a határozati javaslatot 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
a következő határozatot hozta:

36/2008. (IV.22.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község  Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a szakbizottságok
javaslatára – a gazdasági társaságokról szóló 2006.évi IV. törvény rendelkezéseire
figyelemmel a NYÁR-VÍZ építő, Szerelő és Szolgáltató Közhasznú Társaság kiemelkedően
közhasznú non profit korlátolt felelősségű társasággá történő átalakulásáról határoz és a
társaság alapító okirat tartalmának megfelelően elfogadja.

1.) A Társaság neve:  NYÁR-VÍZ építő, Szerelő és Szolgáltató Non profit Korlátolt
                                      Felelősségű Társaság
      A Társaság rövidített neve:  NYÁR-VÍZ  Non profit Kft.

2.) A társaság célja: Az alapító – ezen alapító okiratban meghatározott körű - vagyonának,
értékeinek gyarapítása, működtetése, a jogszabályi lehetőségeken belüli hasznosítása,
védelme, megóvása.  Az 1990. évi LXV. tv. 8.§. (1) bekezdésében meghatározott helyi
közszolgáltatások közül az önkormányzat képviselő-testülete által megjelölt következő
kiemelt feladatok ellátásának szervezése, összehangolása: településfejlesztés,
településrendezés, vízrendezés és a csapadékvíz elvezetése, a helyi közutak és közterületek
fenntartása.
  - Konkrétan a településfejlesztés- és rendezés körébe tartozó egyes tevékenységek ellátása,
különösen a vízrendezés, a településtisztaság, és parkfenntartás.
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3.) A társaság közhasznú tevékenysége: az 1997.évi CLVI.tv. 26.§. c. 21. (ár-és
belvízvédelem ellátáshoz kapcsolódó tevékenység), c. 22. a közforgalom számára nyitott út,
híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység.

4.) A társaság székhelye: 2723. Nyáregyháza Nyáry Pál u. 37.

5) A társaság törzstőkéje: 6.920.000,-Ft

6.) A társaság ügyvezetője határozott időre: Krizsán Mihály

7.) A társaság felügyelő bizottságának tagjai:

Név                                        Szül hely, idő                                  Lakcím

Nánási Ferenc Nyáregyháza, 1944.07.01. Nyáregyháza, Diófasor u. 44/a.
Miczkó Tamás Gyula Monor, 1963.10.25. Nyáregyháza, Ady E. u. 22.
Gyarmati László Nyáregyháza, 1945.07.11. Nyáregyháza, Templom u. 11.

8.) A társaság könyvvizsgálója határozott időre: REKORD 96. Könyvvizsgáló és
Adótanácsadó Kft – Feicht Ferencné.

Határidő: Az alapító okirat Cégbírósághoz történő benyújtására 30 nap.

Felelős:  Kravecz Lászlóné polgármester
              Zinger Miklós jegyző

4.) 2007. évi belső ellenőri tevékenységről összefoglaló jelentés

Zinger Miklós jegyző elmondja, az előterjesztés Nyáregyháza község 2007. évi belső ellenőri
tevékenységről szóló összefoglaló jelentést tartalmazza. Kéri a testületet, akinek észrevétele
van az anyaggal kapcsolatban, tegye meg.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy hozzászólás, vélemény, kérdés nem
érkezett. Felkéri a testületet, aki a 2007. évi belső ellenőri tevékenységről szóló összefoglaló
jelentést 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
a következő határozatot hozta:

37/2008. (IV.22.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Nyáregyháza község 2007. évi belső ellenőri
tevékenységről szóló összefoglaló jelentést az
előterjesztés szerint elfogadja.
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5.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Zinger Miklós jegyző elmondja, az előterjesztés a Képviselő-testület 2008. I negyedévében
hozott, lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szól. Várja a testület észrevételeit.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy hozzászólás, vélemény, kérdés nem
érkezett. Felkéri a testületet, aki a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztatót 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
a következő határozatot hozta:

38/2008. (IV.22.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2008. I. negyedévben hozott, lejárt határidejű
határozatainak végrehajtásáról szóló tájékoztatót
elfogadja.

6.) Háztartási kommunális hulladék kezelése

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy 2008. március 31-el megszűnt az albertirsai
hulladéklerakó. Ez azt jelentette, hogy azonnal gondoskodni kellett egy következő helyről,
ahol befogadják a háztartási hulladékot és kezelik. 3 ajánlatot kaptunk, ceglédi, nagykőrösi, és
a gyáli lerakótól. Az A.S.A 9.500,-Ft/t, az ÖKOVÍZ 5.000,-Ft/t, a KÖVA Zrt. 3.000,-Ft/t. árat
ajánlott a fenti tevékenységre. A három ajánlat közül a legkedvezőbb a KÖVA Zrt. ajánlata.
Természetesen a Duna-Tisza közi Regionális Hulladéklerakó megnyitásával a szerződés
megszűnik. Kéri a Képviselő-testületet, a KÖVA Zrt. 3.000,-Ft/tonna kommunális hulladék
kezelésére vonatkozó ajánlatának elfogadását erősítse meg, hiszen a megbízási szerződés
aláírásra került, mivel a hulladék elhelyezésére április 1-től más lehetőség nem volt.

Maszel László képviselő megkérdezi, hogy mennyivel került volna kevesebbe, ha tonnánként
az 5.000,-Ft-ot és nem a 3.000,-Ft-ot fizetjük ki, mert a ceglédi lerakó közelebb van, mint a
nagykőrösi.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, kiszámolta a szolgáltató, hogy nem került volna
kevesebbe. Sokkal többe került volna a ceglédi szállítás. A szolgáltató szerint a 3.000,-
Ft/tonna éri meg a legjobban. Az ÖKO-VÍZ nem fogadta volna a HEV-HOR-t, mert ők
szállítással együtt adtak ajánlatot. Nem örültek volna idegen szállítónak, saját szállítókkal
szeretnék megoldani.

Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett. Felkéri a testületet, aki
a KÖVA Zrt-vel kötött megbízási szerződésre vonatkozó határozati javaslatot 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
a következő határozatot hozta:
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39/2008. (IV.22.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-
testülete jóváhagyja a KÖVA Zrt-vel kötött megbízási
szerződést a szilárd háztartási hulladék kezelésére
vonatkozóan.
A kezelés költsége: 3.000,-Ft/tonna.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy a regionális hulladéklerakónál próbaüzem
folyik, de még a háztartási hulladékot még nem szállíthatjuk be. Az év második felében
várható, hogy megnyitják.

Fekete Sándorné képviselő véleménye szerint időben kell gondolkodnunk, a lakosságot
értesíteni kell arról, hogy csak kukában fogják elszállítani a szemetet.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy zsákos szemetet csak olyan formában fognak
elvinni, ami feliratozott zsák, amit pénzért lehet megvásárolni. Semmilyen más háztartási
hulladékot nem visz el. 3 fajta kukát kell majd a lakosság rendelkezésére állítani. Bizományba
is ideadják, tehát akkor kell fizetni, amikor el tudjuk adni. A 80 literestől a 240 literesig a
lehetőséget biztosítani kell. Van 145 kukánk, amit pályázat keretében kaptunk
lakosságarányosan, és amit nem lehet értékesíteni. Erről dönteni kell, hogy ki legyen az a 145
ember, aki ingyen megkapja a kukát, mert ezt nem lehet áruba bocsátani. Véleménye szerint a
80 éven felülieknek oda lehetne adni.

Ország Mihály képviselő véleménye szerint az újságban tájékoztatni kellene a lakosságot a
díjakkal kapcsolatban.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, vélemény, kérdés
nem érkezett. Felkéri a testületet, aki azzal egyetért, hogy a 145 darab kukát a 80 év
felettieknek adjuk oda, 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:

40/2008. (IV.22.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-
testülete  az  ISPA  pályázaton  nyert,  a  Duna-Tisza  közi
Regionális Hulladéklerakó beruházás gesztora által
biztosított 145 db. szemétgyűjtőedényt Nyáregyháza 80
év feletti lakosainak ingyenesen biztosítja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester
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7.) HEV-HOR Bt. szerződésmódosítás

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, az önkormányzat 2007. január 3-án kötött
szerződést a HEV-HOR Bt-vel a kommunális hulladék szállítására 235.000,-Ft+ÁFA/hó
szolgáltatási díjért. A fenti összegért a háztartási hulladékot az albertirsai lerakóba szállította.
2008. március 31-vel a Szolnoki Környezetvédelmi Felügyelőség a bányát bezáratta. A szilárd
hulladék kezelésére három ajánlatot kértünk, ezek közül árban a legkedvezőbb a nagykőrösi
KÖVA Zrt. ajánlata volt. 2008. április 1-től a szállítás Nagykőrösre történik, természetesen
így a szállítás díját is módosítja a HEV-HOR Bt. Módosítási javaslata: 385.000,-Ft+ÁFA/hó,
bruttó 462.000,-Ft/hó. Az emelés bruttó 180.000,-Ft/hó. A módosításra vonatkozó
szerződésmódosítás aláírásra került, így kéri a Képviselő-testület jóváhagyását.

Megállapítja, hogy hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett. Felkéri a testületet, aki a
szerződésmódosítás jóváhagyásával 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:

41/2008. (IV.22.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2008. április 01-től a Ceglédi Regionális
Hulladéklerakó átadásáig a HEV-HOR Bt. szállítási
szerződésének 5. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„Megbízó a szolgáltatás végzésért havonta 385.000,-
Ft+ÁFA összeget fizet havonta, számla ellenében a HEV-
HOR Szolgáltató Bt. számlájára. OTP BANK: 11742238-
20006259.
A fenti ár a ceglédi regionális hulladékkezelő
megnyitásáig van érvényben.”

Határidő: azonnal
     Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

Ország Mihály képviselő javasolja, hogy ősszel rendezzenek meg egy szemétgyűjtési akciót,
ahol a Képviselő-testület jó példával járna elő. Meg kellene hirdetni szélesebb körben, a
lakosságot is be kellene vonni, közösségerősítő hatása is lehet.

Kravecz Lászlóné polgármester nagyon jó ötletnek tartja, meg lehet szervezni,
szeptemberben visszatérünk a témára.

8.) Víziközmű Társulat hitelszerződés meghosszabbítása

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a testületet, a Monor és Vidéke
Takarékszövetkezet által a Viziközmű Társulat részére biztosított hitelkeretre vonatkozó
szerződés lejár. A Társulat e keretet jelenleg nem tudja nélkülözni, így a szerződést 2008.
december 31-ig meg kell hosszabbítani.
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Sztahó István képviselő kiegészítené annyival, hogy a Társulat 10 mFt-os összegű likvid
hitelt vett fel egy évvel ezelőtt. Ez a működési költségek fedezését szolgálta. Ez éven belüli
hitel,  ami  azt  jelenti,  hogy  egy  év  múlva  lejár.  A  meghosszabbításához  szükséges  a  két
település testületének a döntése.

Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett. Felkéri a testületet, aki
a Víziközmű Társulat hitelszerződés meghosszabbítását 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
a következő határozatot hozta:

42/2008. (IV.22.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

1./ Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete támogatja, hogy a Csatorna Víziközmű Társulat a
2007. évben a Monor és Vidéke Takarékszövetkezet
Nyáregyházi Kirendeltségétől felvett 10.000.000,-Ft összegű
hitelre vonatkozó szerződést meghosszabbítsa 2008. december
31-ig.

2./ A hitel visszafizetésére az Önkormányzat továbbra is
kezességet vállal.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

9.) Alapítványi táborozás

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, a Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány
minden évben szociális karitatív tábort szervez általános iskolás korú gyermekek számára 11-
13 éves korig. A tábor helye Zamárdi, az üdülés ideje 2008.08.21-27-ig tartana. 3 gyermeket
küldenénk, akiket az iskola javasol, szociális helyzetre és tanulmányi eredményre való
tekintettel.

Megállapítja, hogy hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett. Felkéri a testületet, aki azzal
egyetért, hogy 3 általános iskolás korú gyermek részére biztosítjuk az üdülést, 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:

43/2008. (IV.22.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 3 fő részére biztosítja az üdülést a Pest Megyei
Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány Zamárdiban szervezett
táborában.
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Határidő: 2008. május 5.
     Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

10.) Járdaépítéshez támogatás

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy Tóth Béláné Arany János utcai lakos
kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy járdaépítéséhez anyagot biztosítsanak. Javasolja
a kérelem elutasítását. A kérelmező szomszédja azért kapott, mert mozgáskorlátozott. Az
Arany János utca másik oldalán végig van járda, ezért nem indokolt a támogatás.

Maszel László képviselő elmondja, megnézte a helyszínt és véleménye szerint is értelmetlen
lenne a járda megépítése. Az Erdő utca 12. előtt viszont indokoltnak tartja, mert ott az
ingatlan előtt és utána is járdák vannak, csak ez előtt az ingatlan előtt nincs meg a járda.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, vélemény, kérdés
nem érkezett. Felkéri a testületet, aki azzal egyetért, hogy az Arany János utcai járdaépítéshez
ne biztosítsunk anyagot, 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:

44/2008. (IV.22.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Arany János u. 14. szám alatti ingatlan előtti
járda építéséhez nem tud anyagot biztosítani.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, Juhász József Erdő u. 12. szám alatti lakos szintén
kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy járdaépítéséhez anyagot biztosítsunk.
Véleménye szerint ebben az esetben indokolt a járda megépítése, javasolja az anyag
biztosítását.

Megállapítja, hogy hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett. Felkéri a testületet, aki azzal
egyetért, hogy az Erdő u. 12. szám alatti ingatlan előtti járda építéséhez anyagot biztosítsunk,
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:
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45/2008. (IV.22.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Erdő u. 12. szám alatti ingatlan előtti járda
építéséhez 6,0 m3 sóder; 11,0 q cement anyagot biztosít.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

11.) Lakásvásárlási kérelem

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, korábban a testület vételre ajánlotta fel Fischliné
Főző Boglárka részére az Ady Endre u. 8. szám alatti önkormányzati lakást, 10 millió Ft-os
árért. A bérlő ismét kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, melyben a vételár mérséklését
kérte, értékbecslő szakvéleménye alapján. Fischliné Főző Boglárka a Nyáry Pál Általános
Iskola pedagógusa, véglegesen Nyáregyházán kíván letelepedni.

Sztahó István képviselő javasolja, becsültessük fel az ingatlant, nézzük meg, hogy milyen
piaci árat határoznak meg az ingatlanra. Utána hozzuk ismét testület elé megvitatásra.
Javasolja, hogy az értékbecslő díját a kérelmező vállalja át.

Maszel László képviselő véleménye szerint a 10 millió Ft-os ár egy ingatlanért, ami a falu
központjában van, nem irreális.

Fekete Sándorné képviselő elmondja, hogy az ingatlant eredetileg azért vettük meg, ha új
háziorvos jön a faluba, lakást tudjunk biztosítani neki. Véleménye szerint a lakás nem felelne
meg egy orvosnak. Fel kell becsültetni az ingatlant a támadások elkerülése végett. Az
ingatlanra nagyon sokat kellene rákölteni, ezért érdemes elgondolkodni az eladáson.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy dr. Marjai Viktor szóbeli megállapodást
kötött Szegváriné dr. Zöldi Mártával, akinek nem lenne szüksége orvosi lakásra. A Petőfi
Sándor utcában a Garda-Farczádi Lehelék 3 szobás lakása megürült, Benkő Zoltánék ősszel
költöznek, tehát van két megüresedett lakás. Az önkormányzatnak kell értékbecslőt fogadnia.

Ország Mihály képviselő véleménye szerint a falu szülöttéről van szó, itt dolgozik az
iskolában, ha tudjuk, akkor segítsük őt. Nem kell, hogy az önkormányzat és a falu pénzügyi
rovására menjen a dolog, de ha tudunk, segítsünk.

Bernula István képviselő véleménye szerint nem fogják 10 millió Ft. alá értékelni a házat.

Kocsis Sándor alpolgármester véleménye szerint is fel kell becsültetni, még akkor is, ha az
önkormányzat költségére megy. Fontos nekünk is, hogy legyen egy hivatalos szakértőtől
származó papír a kezünkben.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, vélemény, kérdés
nem érkezett. Felkéri a testületet, aki azzal egyetért, hogy hivatalos értékbecslőt fogadjunk és
felértékeltessük az ingatlant, 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:

46/2008. (IV.22.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 329. hrsz. alatt nyilvántartott, Ady Endre út 8.
szám alatt található önkormányzati lakást értékbecslővel
felértékelteti.
A Testület megbízza a polgármestert, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg.

Határidő: következő rendes ülés
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

12.) Egyebek:

a.) Utak építéséről tájékoztatás

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy Felső-Nyáregyházán elkezdődött az útnak a
szélesítése és teljes javítása. Erre tavaly kértük a PEMÁK Pest Megyei Szervezetét, melyet a
költségvetésükre hivatkozva akkor elutasítottak. Idén viszont megcsinálják, ami sokat fog
jelenteni, mert a balesetmentességet próbálják megoldani vele. Kiemelt projektekbe szerepel
Pilistől a 405 számú útig a teljes felújítás és szélesítés.

b.) Kötvénykibocsátás

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, Dánszentmiklóson egy közös Koordinációs
Bizottsági ülésén hitel ajánlatokról tárgyalt. Az OTP Bank és a Takarékszövetkezet hitelre és
kötvénykibocsátásra tett ajánlatot. A felajánlott lehetőségek közül a bizottság a testület felé a
kötvénykibocsátást javasolja, mert ez a legkedvezőbb feltételű. Kéri a testület döntését abban,
hogy erre vonatkozóan elkezdhetik-e a tárgyalásokat, hiszen a döntést úgyis a testület elé kell
újra hozni. 100 milliós kötvény kibocsátásáról van szó, ebből 50 millió letétbe marad, 50
millió pedig hitelként felhasználható. Ebből a társulatra vonatkozó tartozásainkat próbáljuk
kiegyenlíteni, illetve a társulatba felmerülő hiányokat. Nyáregyházán 431 fő hátralékos van,
11.962.000,-Ft a kintlévőség. Elkezdtük a hátralékok felszámolását, megkezdődtek a
szükséges intézkedések. Ahhoz, hogy ezt át tudjuk hidalni, mindenképp szükség lenne a
kötvénykibocsátásra. A Koordinációs Bizottság is úgy döntött, hogy ebből a pénzből
semmiképp nem fordíthatnak működésre.

Sztahó István képviselő elmondja, ha olyan kérdés merül fel, ami a kötvénykibocsátással
kapcsolatos, akkor a Takarékbank képviselői is szívesen adnak tájékoztatást a testületnek. Ha
a testület a kötvénykibocsátás mellett dönt, javasolja, hogy előtte egy érdemi felvilágosításra
hívják meg a kollégáit. Véleménye szerint a kötvénykibocsátást meg kell valósítani.

Ország Mihály képviselő aggályosnak tartja a dolgot. Pozitív dolog, hogy az önkormányzat
50 millió Ft-tal szabadon rendelkezhet. Felelősségteljesen nem tudja eldönteni, hogy melyik
megoldás lenne a jó.
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Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, a társulati dolog 2011-ig fennáll. Addig ezeket a
lakossági be nem fizetett dolgokat nekünk, mint kezeseknek ki kell fizetni. Drága dolog a
kötvénykibocsátás, de nincs más megoldás. Ezt a pénzt, csak akkor kell, hogy levegyük,
amikor szükségeltetik. Vagyongyarapodás nem mehet hitelfelvétel nélkül, mert csak ekkor
tud fejleszteni egy önkormányzat. Egy olyan tűzoltómegoldást kell keresnünk, ahol ezt a
társulatra vonatkozó dolgot, ahol mindkét testület kezességet vállalt a csatorna beruházás
kapcsán fedezni kell. Véleménye szerint a testületnek azt kell eldönteni, hogy melyik
megoldáson kezdjenek el dolgozni. Mindkét megoldás másfajta intézkedést követel tőlünk.

Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett. Felkéri a testületet, aki
azzal egyetért, hogy kötvényt bocsássunk ki 100 mFt névértékben, dolgozzuk ki a részleteit,
szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:

47/2008. (IV.22.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 100 mFt. névértékben kötvényt kíván
kibocsátani.
A Testület megbízza a polgármestert az ügylet
előkészítésével.

Határidő: 2008. július 31.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

c.) Bölcsödéről tájékoztatás

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, kérdőívet küldött ki azoknak az anyukáknak,
akiknek 3 év alatti gyerekük van. 25-en hozták vissza a kérdőívet úgy, hogy igénylik a
bölcsödét. Bőven megvan az egy csoport, sőt már indulásnak a kettő is meglenne, mert a
bölcsödében 10 fő lehet egy csoportba. A feltételeket megnéztük, az Idősek Napközi
Otthonából átalakítható lenne ez a dolog. A kitétel az, hogy 4 m2 kell egy gyerekre. Pályázat
van kiírva bölcsődei felszerelésekre és bölcsődei eszközökre. Az ÁNTSZ képviselője
elmondta, örülnének ha megvalósulna, és semmilyen akadályt nem támasztanának elé. A
feltételeket kigyűjtöttük, kell egy homokozó, pancsoló az udvaron, be kell keríteni.
Mérnökkel fel kell méretni. Nem építési engedély köteles, mert a külső homlokzaton nem kell
változtatni, csak a belső elrendezésen. A támogatása jelenleg 560 eFt/gyermek évente, ez a
normatívája amit az állam ad.

Fekete Sándorné képviselő véleménye szerint részletesen ki kellene dolgozni, költségekkel
együtt és konkrét anyagot kellene a következő testületi ülésre hozni.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, vélemény, kérdés
nem érkezett. Felkéri a testületet, aki azzal egyetért, hogy a következő testületi ülésre
dolgoztassuk ki az átalakításra vonatkozó részleteket, költségekkel együtt, szavazzon.



17

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:

48/2008. (IV.22.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megbízza a polgármestert, hogy a bölcsőde
kialakításának részleteit, valamint költséget tartalmazó
anyagot terjessze a Testület elé.

Határidő: 2008. július 31.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

d.) Richter Éva ajánlata

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, a Peterdi út lakói azzal a kérelemmel fordultak az
önkormányzathoz, hogy vásároljuk vissza a területet, amit annak idején Richter Évának
értékesítettünk, mert a buszmegállóhoz nem tudnak másként kijönni csak nagy kerülővel. Egy
önálló helyrajzi számon szereplő önkormányzati terület, de nem útként volt nyilvántartva.
Richter Éva megvásárolta magának a kocsmához, és szintén megvette az önkormányzattól a
mellette lévő játszóteret is. Richter Éva kéri, hogy ne csak az utat, hanem a Tófenék melletti
játszóteret is vásároljuk vissza. Ugyanolyan áron, ahogy megvásárolta tőlünk, rászámolva az
inflációt, visszaadná. Kereskedni nem szeretne rajta, de veszteséget nem akar magának. Ez
egy szóbeli ajánlat volt tőle.

Ország Mihály képviselő véleménye szerint ha van rá lehetőségünk, akkor oldjuk meg a
problémát.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, visszakeressük a testület korábbi döntését,
amennyiért vette tőlünk, erre az összegre rászámoljuk évente az inflációt és a következő
ülésre ismét behozzuk az anyagot. Mivel nincs más területünk Felső-Nyáregyházán, ezért
játszótér kialakítására is tökéletes lenne.

Bernula István képviselő véleménye szerint is vissza kellene vásárolni. Felső-Nyáregyházán
is tennünk kell valamit. Többször kérte már a lakosság ezt az utat. Gesztus értéke is lenne a
dolognak.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, vélemény, kérdés
nem érkezett. Felkéri a testületet, aki azzal egyetért, hogy a következő testületi ülésre
számításokkal kidolgozva ismét behozzuk az ajánlatot, 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:
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49/2008. (IV.22.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megbízza a polgármestert, hogy a nyáregyházai
1408/4. és 1408/6. hrszú ingatlanok visszavásárlásának
kidolgozott feltételeit terjessze a Testület elé.

Határidő: 2008. június 30.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

e.) Gyermekjóléti szolgálat kérelme

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, a Gyermekjóléti szolgálat nyáregyházi képviselője
Zinger Miklósné kéréssel fordult a testülethez. A Gyermekétkeztetési Alapítvány
szervezésében 2008. május 4-én paprikás-krumpli főzőversenyt rendez a budapesti városligeti
műjégpályán a rászoruló hátrányos helyzetű gyerekek részére. A versenyen 20 fős
gyermekcsoportok és kísérőik vesznek részt. A helyszínre utazáshoz szükséges buszköltség
34 eFt, melyből 17 eFt-ot az iskola biztosít. Kéri a testületet, hogy a buszköltség fennmaradó
részének fedezetéhez, valamint a főzéshez szükséges fűszerek, továbbá némi üdítő
beszerzésére 25 eFt-tal szíveskedjenek hozzájárulni.

Megállapítja, hogy hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett. Felkéri a testületet, aki azzal
egyetért, hogy a kérelemben szereplő összeget a Gyermekjóléti szolgálat részére biztosítsuk,
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:

50/2008. (IV.22.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Gyermekétkeztetési Alapítvány által szervezett
rendezvényen való részvétel érdekében a Gyermekjóléti
Szolgálat részére 25.000,- Ft. összeget biztosít.

f.) Szent Lázár Lovagrend megkereséséről tájékoztatás

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a testületet, néhány hónappal ezelőtt kapott egy
e-mailt gróf Nyáry Évától, aki Nyáry Pál leszármazottja. Levelében leírta, hogy szeretne
Nyáregyházával kapcsolatba kerülni, mert a honlapunkon látta, mennyire ápoljuk rokonának
emlékét. A Szent Lázár Lovagrend nevében segítségét ajánlotta fel, kaptunk televíziót,
fagyasztóládát, centrifugát, játékokat, ruhákat. Május 6-9 között a lovagrend delegációja
eljönne Nyáregyházára. A továbbiakban is szeretnék tartani a kapcsolatot Nyáregyházával.
Külföldről is tudnának adományokat juttatni nekünk. Annyit kértek az önkormányzattól, hogy
a településünk határaiban lévő üdvözlőtáblák mellé tegyük ki: Szent Lázár Lovagrenddel
kapcsolattartó falu. Véleménye szerint május 6-án fogadjuk a vendégeket, rendezzünk
fogadást számukra.
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g.) Alapdíjra vonatkozó tájékoztatás

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, a Koordinációs Bizottság rossz döntést hozott,
mert nem figyeltek arra, hogy a csatorna alapdíjak csak a házas ingatlanra vonatkoznának, és
most kivetette az INNOKOM az üres telkekre is, ahol szolgáltatást eleve nem tud biztosítani.
Ahol nem tud szolgáltatást biztosítani, ott nem kérhet alapdíjat. Kéri a testület állásfoglalását
arra vonatkozóan, hogy a következő Koordinációs Bizottsági ülésen bírálják felül az előző
döntésüket.

Megállapítja, hogy hozzászólás, vélemény, kérdés nem érkezett. Felkéri a testületet, aki azzal
egyetért, hogy az alapdíj módosításra kerüljön, kizárólag a lakóházas ingatlanra
vonatkozzanak, 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:

51/2008. (IV.22.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-
testülete szükségesnek tartja az alapdíj alkalmazásának
felülvizsgálatát. Megbízza a Koordinációs Bizottság
tagjait, hogy a Bizottság ülésén a Képviselő-testület azon
álláspontját képviseljék, hogy üres telkek vonatkozásában
ne legyen alapdíj megállapítva.

Határidő: 2008. június 30.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

h.) A Nyáry Pál Általános Iskola és AMI tantestületének dicséretben
részesítése

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, az iskolában Nyáry Pál hetek voltak. Nagyon
színvonalas, minden kollégát bevonó rendezvények történtek, ami elindított valamit az iskola
fejlődésén. A mesemondó verseny páratlan volt, jól megszervezett és lebonyolított
rendezvény. A pedagógusok is mindent megtettek azért, hogy egy jó képet állítsanak ki erről
az iskoláról. Sok környékbeli település tanulói ellátogattak az iskolánkba. Megérdemli a
tantestület, hogy a Képviselő-testület egyhangúan dicséretben részesítse őket ezekért a
rendezvényekért, melyeket fáradtságot nem kímélve végrehajtottak. Külön köszönet Ország
Mihálynak, hogy a tiszteletdíját felajánlotta erre a rendezvényre, melyből értékes könyveket
tudtak az idegen tanulóknak is ajándékul átadni.

Ország Mihály képviselő véleménye szerint ezt a 2 hetes programot folytatni kell, ennek
nagy hagyománya lehet. Rendkívül sokrétű programok voltak.

Fekete Sándorné képviselő véleménye szerint az Internetre is fel kellene rakni képeket,
felvételeket a rendezvényekről.
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Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, vélemény, kérdés
nem érkezett. Felkéri a testületet, aki azzal egyetért, hogy a Nyáry Pál Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tantestületét és dolgozóit Képviselő-testületi
dicséretben részesítsük, 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:

52/2008. (IV.22.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-
testülete  elismerését  és  köszönetét  fejezi  ki  a  Nyáry  Pál
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
„Nyáry Pál Hetek” rendezvénysorozat lebonyolításában
közreműködő pedagógusainak és dolgozóinak.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy a karate szakosztály képviselője Stift Károly
levélben köszönte meg a testület anyagi és erkölcsi támogatását. Ez is egy rendkívül
színvonalas, rengeteg embert ide vonzó, Nyáregyháza hírét elvivő rendezvény volt. A tanár úr
nemcsak a karatésokra volt büszke, hanem arra is, hogy mindenki nagyon megdicsérte az
iskolát és ilyen versenyhely a környéken még nem volt, mint amit Nyáregyházán biztosítottak
nekik. Neki is megköszönjük ezt a munkát, hisz ez is nagyon pozitív Nyáregyházára nézve.

 Egyéb tájékoztatások:

Kravecz Lászlóné polgármester az egészségügyi központtal kapcsolatban elmondja, a
kimérés megtörtént. A Megyei Földhivatal engedélyezheti csak a megosztási vázrajzokat.
Amennyiben meglesz a vázrajz, utána kérjük a kijelölést. A kivitelező a szándékától nem állt
el, várja az adás-vételt, azonnal fizetni fog, és megkezdi a munkát.

Megállapítja, hogy a napirenden szereplő kérdéseket megtárgyalta a testület. Egyéb
hozzászólás, javaslat, kérdés nem érkezett, ezért megköszönve jelenlétet, az ülést 19.35
órakor bezárta.

-  kmf. -

Kravecz Lászlóné     Zinger Miklós
    polgármester          jegyző


