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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február
10-én 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
Fekete Sándorné
Kocsis Sándor  alpolgármester
Kovács Jolán
Lipót Pál Józsefné
Maszel László
Ország Mihály András
Rabné Nánási Eszter
Sztahó István  képviselők.

tanácskozási joggal:  Zinger Miklós jegyző

Meghívott: Vajasné Kovács Éva

Kravecz Lászlóné polgármester az idei év első kt. ülésén köszönti a  Képviselő-testület
tagjait, eredményes munkát kíván erre az évre. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes,
mivel a 12 fős testület 10 tagja megjelent.

Napirend előtt tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Tóthné Bába Ildikó képviselő-testületi
tagságáról, bizottsági tagságáról, valamint bizottsági elnöki megbízatásáról lemondott.
A Választási Bizottság megállapította, hogy a sorban következő képviselő Vajasné Kovács
Éva. A képviselő esküjének letételéhez szükséges esküszöveget felolvassa.  Kéri a
jelenlévőket, szíveskedjenek felállni az eskütételhez. Vajasné Kovács Éva az esküt letette.

Kravecz Lászlóné polgármester javaslatára az ülés napirendjét a Képviselő-testület az
alábbiak szerint fogadta el:

1.) 2009. évi költségvetés.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

2.) Házi segítségnyújtás működtetése.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

3.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – 2008. II-IV.  negyedév.
Előadó: Zinger Miklós jegyző

4.) 2009. évi munkaterv.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester
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5.) Bérleti szerződés módosítása – tűzoltó-szertár.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

6.) Felhalmozott szemét elszállítása.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

7.) Lakáskérelem – Dózsa György út 30.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

8.) Lakáskérelem – Petőfi Sándor út 12.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

9.) Széchenyi utca járhatóvá tétele.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

10.) Támogatási kérelem – evangélikus egyház.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

11.) Támogatási kérelem – katolikus egyház.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

12.) Támogatási kérelem – sportkör.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

13.) Egyebek.

a) Karate Szakosztály támogatási kérelme.
b) Étkezési térítési díjakról tájékoztatás.
c) Horváth Zoltán telekalakítással és telekvásárlással kapcsolatos kérelme.
d) Pest Megye 1000 éves évfordulójának megünneplésére javaslatok.
e) Máltai Szeretetszolgálat tájékoztatója.
f) Szociális otthoni elhelyezések.
g) MTTSZ kérelme.
h) Katolikus bálról tájékoztatás.
i) NYÁR-VÍZ Kht-ról tájékoztatás.

1.) 2009. évi költségvetés.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 2009. évi
költségvetést a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta, felkéri a bizottság
elnökét, hogy ismertesse álláspontjukat.

Fekete Sándorné képviselő a bizottság elnöke elmondja, hogy a jelenlévő képviselők
mindannyian részt vettek a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén. Tételesen
megtárgyalták a költségvetést, minden módosításra választ kaptak. A főösszegek módosultak.
Bevételi  összeg 445.370.000,- Ft-ra kiadási főösszeg 445.370.000,- Ft-ra módosult.

Kravecz Lászlóné polgármester megkérdezi, hogy egyéb hozzászólás van-e? Megállapítja,
hogy nincs. Kéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért az előterjesztés szerint rendező
elvek figyelembe vételével a 2009. évi pénzügyi terv, 2009. évi költségvetés bevétel, kiadás
egyensúlyának egyezőségének módosításával, szavazzon.
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A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozta:

1/2009. (II.10.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
előterjesztés szerint rendező elvek figyelembe vételével a 2009.
évi pénzügyi terv, 2009. évi költségvetés elfogadása, a bevétel,
kiadás egyensúlyának egyezőségének érdekében az alábbi
módosításokról dönt.
A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési
szerveit – 2009. évi költségvetésének kiadásainak, bevételeinek
főösszegét az alábbiak szerint módosítja:

1. Kiadási oldalon módosít:
Módosítandó kiadási főösszeg: 447 539 eFt

I/1 cím/alcímen
Személyi juttatások csökkentés: -  2 020
Munkaadókat terhelő járulékok csökkentés: -     490
Felhalmozási kiadás csökkenés (rendezési terv) -  1 000
Általános tartalék növekedés: -  1 341
Kiadási előirányzat csökkenés: -  2 169

Módosított kiadási főösszeg: 445 370 eFt

2. Bevételi oldalon módosít:
Módosítandó bevételi főösszeg: 444 370 eFt

Kommunális adó növekedés     1 000

Módosított bevételi főösszeg: 445 370 eFt

3. A 2009. évi költségvetés Képviselő-testülete elé
beterjesztésére
Határidő: a következő Képviselő-testületi ülés.
Felelős: Jegyző, Intézményvezetők.

2.) Házi segítségnyújtás működtetése.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az írásos anyagot
megkapták. Az előző ülésen döntött a képviselő-testület, hogy a házi jelzőrendszeres
segítségnyújtás vonatkozásában az Üllő és Környéke Mikrotérségi Intézményi Társuláshoz
csatlakozunk. Szerencsésen alakult a helyzet, mivel csökkent a kiadásunk. Eddig 86 eFt-ot
fizettünk havonta Monornak. Üllőhöz történő csatlakozásunkkal ezt a kiegészítő
normatívákon felül havi 41 eFt befizetésével működtetni tudjuk a házi segítségnyújtást. A
jelzőrendszeres segítségnyújtást is kezdjük bevezetni, a felmérések megtörténnek. Ez az
összeg a felmérések alapján tovább csökkenhet, ha nő a házi segítségnyújtásban részesülők
száma.
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Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy kérdés, észrevétel a napirendi ponttal
kapcsolatban nem volt.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozta:

2/2009. (II.10.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2009. évi költségvetésben biztosítja havonta,
számla ellenében a 41.000,- Ft önkormányzati
hozzájárulást Üllő és Környéke Mikrotérségi Intézményi
Társulásnak.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

3.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – 2008. II-IV.
negyedév.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatos írásos anyagot megkapták.

Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban  kérdés, észrevétel nem volt.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozta:

3/2009. (II.10.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2008. II-IV. negyedévében hozott lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót
elfogadja.

4.) 2009. évi munkaterv.

Kravecz Lászlóné polgármester javasolja, hogy a Nyár-Víz Kft. 2009. I. félévi
tevékenységéről későbbi időpontban számoljon be, valamint be kell tenni februárban még
egy testületi ülést. Átadja a szót a képviselő-testületnek.

Fekete Sándorné képviselő javasolja a júniusi ülésre a polgárőrség tevékenységéről,
valamint a karate szakosztály működéséről szóló beszámolót. A szeptemberi ülésre pedig a
művelődésszervező addig elvégzett tevékenységéről szóló beszámolót.
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Ország Mihály András képviselő javasolja, hogy egy képviselő-testületi ülést Felső-
Nyáregyházán tartsanak meg.

Kravecz Lászlóné polgármester az októberi ülés megtartását javasolja Felső-Nyáregyházán,
mellyel a képviselő-testület egyetért.

Felkéri a képviselő-testületet, hogy amennyiben a 2009. évi munkatervet a felsorolt
kiegészítésekkel elfogadja, szavazzanak.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozta:

4/2009. (II.10.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2009. évi munkatervét a határozat
mellékletében történt  tartalmi módosításokkal elfogadja.

Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester
Határidő: folyamatos.

Napirenden kívül:

Fekete Sándorné képviselő kéri, hogy Nyáregyháza Község Önkormányzatának hivatalos
honlapjára kerüljön fel, hogy „a Szervezeti és Működési Szabályzat úgy rendelkezik, hogy a
Képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább hat ülést tart”.

5.) Bérleti szerződés módosítása – tűzoltószertár.

Kravecz Lászlóné polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy a bérbe
vevőnek az a kérése, hogy két részletben fizethesse ki a bérleti díjat, - július 15, ill. december
15-ig - .

Várja a kérdéseket.

Maszel László képviselő kérdése, hogy jelenleg havonta fizeti a bérleti díjat?
Javaslata, hogy fizesse két részletben, de előre. Elkerülendő, hogy ha öt hónap után
esetlegesen csődbe megy, akkor nem lesz kifizetve a bérleti díj.

Fekete Sándorné képviselő kérdése, hogy volt-e már a bérbe vevővel esetlegesen fizetési
probléma?
Véleménye szerint a többi bérlővel a képviselő-testület nem ilyen szigorú. Gondol itt a
hátralékosokra. Ebben az esetben méltányossági döntést kellene hozni, mivel egészségügyi
problémái voltak, és időt kellene adni ahhoz, hogy vállalkozása újra beinduljon.

Kocsis Sándor alpolgármester egyetért Maszel László képviselő javaslatával.

Bernula István képviselő javaslata, hogy kezdje júliusban, de azzal a feltétellel, hogy előre
kell kifizetni a féléves bérleti díjat.
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Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy két javaslat hangzott el.

Először Maszel László képviselő javaslatára kéri a képviselő-testületet szavazatát.

Megállapítja, hogy a 12 fős képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 10 ellenvéleménnyel
Maszel László képviselő javaslatát elutasítja.

Másodszor Bernula István képviselő javaslatára kéri a képviselő-testület szavazatát.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 10 igen szavazattal, 1 ellenvélemény mellett az alábbi
határozatot hozta:

5/2009. (II.10.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Tűzoltószertárban lévő
üzlethelyiség bérlője a bérleti díjat minden év július 15.
és december 15. napjáig két részletben előre fizesse meg,
azzal, hogy 2009. július 15-ig a bérlőnek a 2009. év első
félévére eső bérleti díjat is meg kell fizetnie.

A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiek
szerint módosított szerződést aláírja.

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

6.) Felhalmozott szemét eltávolítása.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az 1368/2. hrsz-ú
terület előtti úton (Szivárvány utca)  nagy mennyiségű szemetet halmozott fel a lakosság,
amit  az  Epres  Trans  Kft-vel  elszállíttatott  kedvező áron  –  192.000,-  Ft-  ba  került  -.  Kéri  a
képviselő-testület hozzájárulását a szállítási költség kifizetésére.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozta:

6/2009. (II.10.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2009. évi költségvetés terhére 192.000,- Ft-ot
biztosít a Szivárvány utcai hulladék elszállítására.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester
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7.) Lakáskérelem – Dózsa György út 30. -  Zárt ülés.

8.) Lakáskérelem – Petőfi Sándor út 12. - Zárt ülés.

9.) Széchenyi utca járhatóvá tétele.

Kravecz Lászlóné polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy meg kellett
oldani a Széchenyi utca végén járhatatlanná vált út javítását. Az itt lakók közösen fordultak
az önkormányzathoz segítségért.  Az Epres Trans Kft. anyagköltségen elvégezte a
munkálatokat, mely 388.800,- Ft-ba került.

Kéri a képviselő-testület hozzájárulását az összeg kifizetésére.

Itt említi meg, hogy a Nefelejcs utca lakói is kérték az út javítását. Az itt lakók
hozzájárulnának anyagilag a javítás költségeihez.

Az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozta:

7/2009. (II.10.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2009. évi költségvetés terhére 388.000,- Ft
összeget biztosít a Széchenyi utca zúzalékkal történő
járhatóvá tételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

10.) Támogatási kérelem – evangélikus egyház.

Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti az evangélikus lelkész kérelmét, melyben
működési kiadásaikhoz kéri az önkormányzat támogatását.
Mivel a katolikus egyház is adott be támogatási kérelmet, így javasolja, hogy a református
egyháznak is biztosítsanak a költségvetésből támogatást.

Bernula István képviselő  a javaslattal egyetért.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés észrevétel nem volt.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozta:
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8/2009. (II.10.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Evangélikus Egyházközségnek a 2009. évi
költségvetésben 100.000,- Ft támogatást biztosít.

Határidő: 2009. február 28.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

11.) Támogatási kérelem – katolikus egyház.

Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti a katolikus egyházközség kérelmét, miszerint nagy
összegű adósságuk kezelésére az önkormányzattól támogatást kérnek.

Javaslata ugyancsak 100.000,- Ft támogatás az egyházközségnek.

Más javaslat nem volt.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozta:

9/2009. (II.10.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Katolikus Egyházközségnek a 2009. évi
költségvetésben 100.000,- Ft támogatást biztosít.

Határidő: 2009. február 28.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

Kravecz Lászlóné polgármester felkéri a képviselő testületet, hogy indítványára és Bernula
István képviselő egyetértő javaslatára - miszerint a Református Egyházközségnek is
biztosítsanak a költségvetés terhére támogatást – szavazzanak.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozta:

10/2009. (II.10.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Református Egyházközségnek a 2009. évi
költségvetésben 100.000,- Ft támogatást biztosít.

Határidő: 2009. február 28.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.



9

12.) Támogatási kérelem – sportkör.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Farkas László a
sportkör elnöke végérvényesen lemondott a sportkör vezetéséről. Létrejött egy új tagokból
álló vezetőség, kiknél úgy tűnik, hogy nagy lendülettel fognak neki a munkának és szeretnék
tovább folytatni. Mivel a második félévben már indulhatnak bajnokságon, mint nyáregyházi
csapat és addigra ígéretet tettek, hogy a nyáregyházi sportpályát rendbe hozzák, hozzá fognak
az öltöző rendbetételéhez, ill. bővítéséhez. Kérésük, hogy ehhez lehetőség szerint járuljon
hozzá az önkormányzat. 400.000,- Ft-ból fenti munkálatokat meg tudnák oldani.
Betervezve a 2009. évi költségvetésbe 200.000,- Ft lett, tehát plusz 200.000,- Ft kiegészítő
támogatás kellene.

Javaslata, hogy a kiegészítő támogatást mindenképpen szerepeltessék a költségvetésben.

Várja a kérdéseket, észrevételeket.

Ország Mihály András képviselő egyetért a javaslattal. Támogatja az új sportköri vezetőség
elképzeléseit. Bízik abban, hogy ez jó irányban fog megvalósulni.

Fekete Sándorné képviselő is támogatja az új vezetőség elképzelését, mivel sajnálatos
módon az elmúlt évben a futballcsapatunk elhagyta a települést és a szomszéd település
sportegyesületénél fociztak.

Kravecz Lászlóné polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal a
javaslattal, hogy 2009. II. félévben plusz 200.000,- Ft kiegészítő támogatást a sportkör
működéséhez  tegyenek hozzá, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozta:

11/2009. (II.10.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2009. évi költségvetésében a Sportkör
működéséhez kiegészítő támogatásként a II. félévben
plusz 200.000,- Ft-ot biztosít.

Határidő:
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

Egyebek.

a) Karate Szakosztály támogatási kérelme.

Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti a Karate Szakosztály vezetőjének, valamint egy, a
szakosztályban karatézó gyermek szüleinek kérelmét, mely szerint tatai edzőtáborba mennek.
A szülők nem tudják vállalni ennek költségeit, mely 22.000,- Ft. Mivel a gyermek tehetséges,
és szeretne részt venni az edzőtáborban, kérik a képviselő-testület támogatását.
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Várja a kérdéseket, észrevételeket.

Fekete Sándorné képviselő kevésnek tartja az információt.

Kravecz Lászlóné polgármester név nélkül felolvassa a szülő és a szakosztály vezetőjének
kérelmét.

Ország Mihály András képviselő felajánlja, hogy ha ez az önkormányzatnak nehézséget
okoz, - esetleg többen is ilyen támogatási kérelemmel fordulnak a képviselő-testülethez -,
úgy ő a tiszteletdíjából kifizeti az edzőtáborozáson való részvételi díjat.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy ilyen kérelmek nem szoktak tömegesen
jelentkezni. Jelen esetben is tudjuk, hogy indokolt a kérelem és jó helyre kerül a támogatás.

Egyéb kérdés, javaslat nem volt.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozta:

12/2009. (II.10.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Karate Szakosztály támogatására 22.000,- Ft-
ot biztosít a 2009. évi költségvetés terhére.

Határidő: 2009. február 18.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

b) Étkezési térítési díjakról tájékoztatás.

Kravecz Lászlóné polgármester emlékezteti a képviselő-testületet, hogy az előző ülésen
felhatalmazta arra vonatkozóan, hogy a közétkeztetésre vonatkozóan folytasson tárgyalást a
Pensió 17. Kft-vel. A tárgyalás megtörtént, a 11 %-os emelést levitte 7 %-ra. Javasolja, hogy
ezt a 7 %-ot se fogadják el, hanem további csökkentésről tárgyaljanak, vagyis 5 %-ot tart
reálisnak.

Maszel László és Ország Mihály András képviselők a javaslattal egyetértenek.

Kravecz Lászlóné polgármester kéri a képviselőket, hogy aki egyetért javaslatával, hogy
további tárgyalásokat folytasson az 5 %-os étkezési térítési díj emeléséről a Pensió 17. Kft-
vel, az szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 10 igen szavazattal, 1 ellenében  az alábbi határozatot
hozta:

13/2009. (II.10.) sz. Kt.  h a t á r o z a t
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Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Pensió 17. Kft. étkezési térítési díjra vonatkozó
7 %-os emelését nem fogadja el.

Felhatalmazza a Polgármestert a Pensió 17. Kft-vel 5 %-
os emelésre vonatkozó további egyeztető tárgyalásra.

Határidő: Következő testületi ülés
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

c) Horváth Zoltán telekalakítással és telekvásárlással kapcsolatos kérelme.
- Zárt ülés –

d) Pest Megye 1000 éves évfordulójának megünneplésére javaslatok.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Pest Megye
Közgyűlésének Elnöke felkéréssel fordult községünkhöz, Pest Megye 1000 éves
évfordulójának megünneplésével kapcsolatban. Településenként szeretnék, ha ez az
évforduló megfelelő programokkal megünneplésre kerülne.
Felkérte az Igazgató urat, hogy az iskola állítson össze erre vonatkozóan programot. Várja  a
képviselő-testület javaslatát, hogy ezen évfordulót emlékezetessé tudjuk tenni.

Maszel László képviselő javaslata, hogy Pest Megye 1000 éves évfordulójának ünneplését
össze kell kapcsolni a községben rendezendő Falunappal, az iskolában pedig a Nyáry Pál
Nappal.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy más javaslat nem érkezett.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozta:

14/2009. (II.10.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Pest Megye 1000 éves évfordulóját  Falunapon,
ill. a Nyáry Pál Napokon ünnepli meg.

Határidő:
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

e) Máltai Szeretetszolgálat tájékoztatója.

Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti a Máltai Szeretetszolgálat tájékoztatóját, mely
szerint kisnyugdíjasok pályázhatnak lakásuk akadálymentessé tételére 400 eFt bruttó
értékben. Kéri a képviselő-testületet, hogy vigyék hírét ennek a lehetőségnek és ha tudnak
olyan alacsony nyugdíjjal rendelkező, mozgásában korlátozott idősekről, akik szeretnék ezt
igénybe venni, mindenképpen tájékoztassák őket.
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Várja a kérdéseket, javaslatokat.

Fekete Sándorné képviselő javasolja, hogy kerüljön fel Nyáregyháza honlapjára.

f) Szociális otthoni elhelyezések. – zárt ülés –

g) MTTSZ. kérelme.

Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti az MTTSZ Nyáry Pál Lövészklub kérelmét,
melyben kérik a képviselő-testület támogatását a lőtér korszerűsítésére, lőszervásárlásra és
további technikai eszközök beszerzésére. Konkrét összeg a kérelemben nem szerepel.

A 2009. évi költségvetésbe 50 eFt-ot terveztek, javasolja ezt kiegészíteni még 50 eFt-tal.

Várja a javaslatokat, észrevételeket.

Villand József az iskola igazgatója a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy az
iskola részéről bármiféle megkereséssel fordultak a Lövészklubhoz, a lőteret teljesen
ingyenesen rendelkezésükre bocsájtották.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb javaslat nem érkezett. Kéri a
képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy a Nyáry Pál Lövészklub támogatására
kiegészítésként még 50.000,- Ft-ot a költségvetésben szerepeltessenek, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozta:

15/2009. (II.10.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testületet a MTTSZ Nyáry Pál Lövészklub támogatására
100.000,- Ft támogatást biztosít a 2009. évi költségvetés
terhére.

Határidő: 2009.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

h) Katolikus bálról tájékoztatás.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2009. február 21-én
a Katolikus Egyház bált rendez, melyre nagy az érdeklődés. A rendezvény lebonyolításához a
Művelődési Házat kérték, de mivel már 300 belépőt eladtak, így itt nem férnek el. A bál az
iskola aulájában lesz megtartva. Kéri a képviselő-testület hozzájárulását, hogy az iskolában
bérleti díj fizetése nélkül rendezhesse meg az egyház a bált, mivel a teljes bevételt az
egyházat terhelő kölcsönök kiváltására fogják fordítani.

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta, hogy a Nyáry Pál Általános Iskola és AMI
aulájában a rendezvényért  bérleti díjat ne kérjenek a Katolikus Egyháztól.
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i) NYÁR-VÍZ Kht-ról tájékoztatás.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a NYÁR-VÍZ Kht.
könyvelője  a  könyvelési  díjat  28  eFt-ról  30  eFt-ra  kívánja  emelni,  ill.  az  év  végi,  egyszeri
könyvelési díjat 35 eFt-ról 40 eFt-ra.

Az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. A NYÁR-VÍZ Kht.
könyvelőjének díjemelését tudomásulvették.

j) Anyakönyvvezető ruhapénz juttatása.

Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti, hogy visszatérő téma az anyakönyvvezetőnek,
plusz ruhapénz jár, mivel az esküvőkre több ruhát kell vennie.
Javaslatot terjeszt a képviselő-testület elé, hogy az anyakönyvvezető a ruhapénz kétszeresét
kapja meg, ez 73 eFt plusz költséget jelent a költségvetésben.

Kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozta:

16/2009. (II.10.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete köztisztviselőket megillető ruhapénz kétszeresét
biztosítja a mindenkori anyakönyvvezető részére a
költségvetés terhére.

Határidő:
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirenden szereplő kérdéseket
megtárgyalta a testület. Egyéb hozzászólás, javaslat, kérdés nem érkezett, ezért megköszönve
a jelenlétet, 17.45 órakor az ülést bezárja. További napirendi pontok tárgyalását a képviselő-
testület zárt ülésen folytatja.

- kmf -

      Kravecz Lászlóné                                                                                    Zinger Miklós
polgármester                                                                                             jegyző


