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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március
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
Farkas László
Fekete Sándorné
Kovács Jolán
Lipót Pál Józsefné
Maszel László
Ország Mihály András
Rabné Nánási Eszter
Sztahó István
Vajasné Kovács Éva képviselők.

tanácskozási joggal:  Zinger Miklós jegyző

Kravecz Lászlóné polgármester köszönti a  Képviselő-testület tagjait,  megállapítja, hogy az
ülés határozatképes, mivel a 12 fős testület 11 tagja megjelent. Javaslatára az ülés napirendjét
a Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadta el:

1.) Köztisztviselők teljesítménykövetelmények meghatározása.
Előadó: Zinger Miklós jegyző

2.) Beszámoló a falugazdászi tevékenységről.
Előadó: Falugazdász

3.) Tájékoztató Nyáregyháza község egészségügyi helyzetéről.
Előadó: Háziorvosok, gyermekorvos, fogorvos, védőnő.

4.) Tisztítómű földterületének rendezése.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

5.) Pilisi buszfordulóról tájékoztatás.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

6.) Egyebek.

a) Építéshatósággal kapcsolatos problémák megvitatása.
b) Mészáros Pál körzeti megbízott kinevezése.
c) Pilisi Rendőrőrs támogatási kérelme.
d) Kernács Erzsébet védőnő kérelme.
e) Új szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakítása.
f) Jelzőrendszeres segítségnyújtásról tájékoztató.
g) Szemétgyűjtési akcióról tájékoztatás.
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1.) Köztisztviselők teljesítménykövetelmények meghatározása.

Kravecz Lászlóné polgármester átadja a szót Zinger Miklós jegyzőnek a napirend
előadójának.

Zinger Miklós jegyző szóbeli tájékoztatójában elmondja, hogy kellő részletességgel írta le a
köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló kiemelt célok meghatározását,
kiegészíteni nem tartja szükségesnek. Várja a napirendi ponttal kapcsolatos kérdéseket,
észrevételeket.

Maszel László képviselő javasolja szerepeltetni az első ütemesek zárt szennyvíztárolóinak
ellenőrzését kiemelt feladatként. Nagy probléma, hogy az első ütemben kevesen csatlakoztak
a hálózatra. 62 %-os a rákötés. Véleménye szerint a 38 %, aki nincs a hálózatra csatlakozva,
az a 62 % zsebére játszik, ők ugyanúgy beküldik a szennyvizet a hálózatba búvárszivattyúval.
Ebben az ügyben intézkedést kér.

Zinger Miklós jegyző válaszolva a kérdésre elmondja, hogy a témával kapcsolatban az
előkészületek még a tavalyi év folyamán megtörténtek. Mindenki kapott névre szóló
értesítést, amiben pontosan le van írva a probléma, milyen eljárást fogunk követni az
ellenőrzések során és ez rövid időn belül meg fog történni. Az ellenőrzések megkezdődnek.
Az értesítésben meg lett határozva, hogy milyen szempontok szerint történik. Az ellenőrzés
megkezdésére adtunk felkészülési időt, amely lehetővé teszi azt, hogy a mulasztásokat, ill.
rossz megoldásokat, melyeket korábban alkalmaztak, azt sikerüljön kiváltani, pótolni. Az
ellenőrzés 2009-ben végre lesz hajtva.

Fekete Sándorné képviselő a határozati javaslatban szereplő joganyag elsajátítása,
alkalmazása, változásainak nyomon követése ponttal kapcsolatban kérdezi, hogy ez milyen
módon zajlik -  tanfolyamon, továbbképzés, stb. –

Zinger Miklós jegyző válaszolva a kérdésre: gyakorlatilag az Államigazgatási Hivatal
szervez továbbképzéseket, ill. cégek is keresnek bennünket, de ezzel nem nagyon szoktunk
élni, mivel ennek anyagi vonzatai vannak, valamint a hivatalon belül is történnek
esetmegbeszélések.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb
kérdés, észrevétel nem volt. Kéri a képviselő-testületet, hogy aki a 2009. évre vonatkozó
köztisztviselői teljesítménykövetelményekkel kapcsolatos előterjesztést Maszel képviselő úr
kiegészítésével elfogadja, 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 a következő határozatot hozta:

29/2009. (III.10.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. Törvény 34. §. /3/ bekezdése alapján 2009. évre
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vonatkozóan a teljesítménykövetelmények alapját képező
kiemelt célokat a következőkben határozza meg.

1. Pénzügyi teljesítéssel és gazdálkodással összefüggő
célok:

Ø A gazdálkodási munka szabályozottságának
fejlesztése, ellenőrzése.

Ø Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtása
során a gazdálkodás szabályszerűségének
biztosítása célszerűségi, hatékonysági és
takarékossági szempontok alapján, a
működőképesség fenntartása.

Ø A helyi, valamint az átengedett központi adók
beszedése hatékonyságának javítása.

2. A hatékony és eredményes hivatali működéssel
kapcsolatos célok:

Ø Joganyag elsajátítása, alkalmazása változásainak
nyomon követése.

Ø Eljárási határidők betartása, eredményre vezető
intézkedések tétele.

Ø Az ügyfelekkel való kapcsolattartás színvonalának
javítása (teljes körű tájékoztatás, közérthető
dokumentumok).

Ø Továbbképzési lehetőségek kihasználása.

3. A település fejlesztésével összefüggő célok:

Ø A KMOP 4.6.1/a-2. pályázattal kapcsolatos
kötelezettségek teljesítése.

Ø Felkészülés a következő évek – a képviselő-testület
által meghatározott – fejlesztéseire, pályázati
lehetőségek felkutatásával, a szükséges pályázati
dokumentáció előkészítésével.

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester és Jegyző.

2.) Beszámoló a falugazdászi tevékenységről.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az írásos anyagot
megkapták. A Falugazdász egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a testületi ülésen, de
azt kéri, hogy ha kérdése van a képviselő-testületnek, a következő ülésre írásban válaszolni
fog. Véleménye szerint részletes, a nyáregyházi helyzetet tükröző a beszámolója.

Várja a kérdéseket, észrevételeket.
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Bernula István képviselő kapcsolatban van a Falugazdásszal. Munkájával elégedett, nincs
kifogásolni valója, feladatát ellátja.

Fekete Sándorné képviselő kérdése, hogy a beszámolóban szereplő korábbi évekhez képest
az igazolványt érvényesítő 371 fő miért csökkent le 74 főre.

Bernula István képviselő a kérdésre válaszolt.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés észrevétel nem volt. Kéri a
képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a Falugazdász beszámolóját, 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 a következő határozatot hozta:

30/2009. (III.10.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2008. évi falugazdászi tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja.

3.) Tájékoztató Nyáregyháza község egészségügyi helyzetéről.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontot
az Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság elnökét,
ismertesse állásfoglalásukat.

Maszel László képviselő, az Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke köszönti
dr. Teveli Zsombor háziorvost, aki a bizottsági ülésen nem vett részt. Tájékoztatja a
képviselő-testületet, hogy a bizottsági ülésen ugyan elfogadták Teveli doktor beszámolóját,
de ha kérdés van felé, tegyék meg.

Dr. Teveli Zsombor háziorvos kéri a képviselő-testület hozzájárulását a Felső-nyáregyházi
orvosi rendelő állagmegóvása érdekében.

Maszel László képviselő a lakosság részéről felmerülő kérést tolmácsolja Dr. Teveli
Zsomborhoz, hogy egy héten legalább egy napon este 6 óráig lenne rendelés. Marjai
doktorral már beszélték, ő pozitívan állt a kéréshez.

Dr. Teveli Zsombor háziorvos véleménye is az, hogy jobb lenne az a  megoldás, miszerint a
délutáni rendelés 14 és 18 óra között lenne. Az, hogy ez nem így van, erről az ÁNTSZ-t
kellene megkérdezni, hogy miért vártak el olyan változtatást Nyáregyházától, melyet például
Pilistől nem követeltek meg? Neki az lenne a legjobb, ha 12 és 14 óra között nem rendelés
lenne, hanem nappali ügyelet. Mivel a központi ügyelet 16 órától lép be, így a
háziorvosoknak kellett a 8 és 16 óra közötti időt lefedni. Magánszorgalomból annyit tud
tenni, hogy hétfői napokon 17.30-ig ott van a rendelőben. Ezt a problémát viszont nem tudja
a képviselő-testület megoldani.
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Kravecz Lászlóné polgármester  felveszi  a  kapcsolatot  az  ÁNTSZ-el  egyeztetés  céljából,  a
nappali ügyelettel kapcsolatban. Felvállalja az önkormányzat ennek anyagi vonzatát és ezért
cserében lenne egy hosszabbított rendelési idő.

Fekete Sándorné képviselő kérdése, hogy a Felső-nyáregyházi orvosi rendelő
állagmegóvásával kapcsolatban történt-e felmérés, hogy mennyibe kerül? Mindenképpen
meg kell szüntetni a beázást, mert minél tovább húzódik, annál többe fog kerülni a javítás
költsége.

Maszel László képviselő összegezve az elhangzottakat, tájékoztatja a képviselő-testületet,
hogy az Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság a háziorvosok, a házi gyermekorvos,
fogorvos, valamint a védőnő beszámolóját megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban  egyéb
kérdés, észrevétel nem volt. Kéri a képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a háziorvosok, a
házi gyermekorvos, fogorvos, valamint a védőnő beszámolóját, szavazzon külön-külön
orvosonként.

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

31/2009. (III.10.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Dr. Marjai Viktor háziorvos 2008. évről szóló
beszámolóját elfogadja.

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

32/2009. (III.10.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete  Dr.  Teveli  Zsombor  háziorvos  2008.  évről  szóló
beszámolóját elfogadja.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a fogorvos
beszámolóját nem tudtuk előbb kiadni, mivel a mai napon adta le. Az Egészségügyi és
Környezetvédelmi Bizottság a fogorvos beszámolóját egy ellenszavazattal fogadta el. A
bizottsági ülésen felhívták a fogorvos figyelmét a rendelési idő pontos betartására. Dr. Mike
József magánpraxist nem kíván kiváltani.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 7 igen szavazattal, 4 ellenében a következő határozatot
hozta:
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33/2009. (III.10.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Dr. Mike József fogorvos 2008. évről szóló
beszámolóját elfogadja.

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

34/2009. (III.10.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Dr. Hajduhegyi Ágnes házi gyermekorvos 2008.
évről szóló beszámolóját elfogadja.

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

35/2009. (III.10.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Kernács Erzsébet védőnő 2008. évről szóló
beszámolóját elfogadja.

4.) Tisztítómű földterületének rendezése.

Kravecz Lászlóné polgármester emlékezteti a képviselő-testületet, hogy korábbi testületi
ülésen azt a döntést hozták, hogy az ügyvéd úr dolgozzon ki egy közös tulajdon létesítésére
vonatkozó alapító szerződést. Ez megtörtént. Dánszentmiklósra az anyagot átküldte.
Földhivatali bejegyzés szerint 19 ha földterületről van szó, mely Nyáregyháza község
tulajdonában van. Dánszentmiklós úgy gondolja, hogy meg kell osztani a földterületet. Tehát
a teljes vagyont, ami a csatorna beruházással és szennyvíztisztítóval kapcsolatos 55 – 45 %-
os arányban javasolják megosztani. Ez egy osztatlan közös tulajdon lesz.
Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés.

Farkas László képviselő kérdése, hogy helyrajzi szám szerinti megosztás történt-e?

Zinger Miklós jegyző válaszolva a kérdésre elmondja, hogy telekalakítással nem jár.

Bernula István képviselő kérdése, mivel 55 – 45 %-os megosztásról van szó, ha valaki meg
szeretne valamit valósítani ezen a területen, akkor ez hogy működik a gyakorlatban?

Zinger Miklós jegyző válasza: ennek a területnek a rendeltetése adott, a tisztított szennyvíz
szikkasztására szolgál. Mindkét testületnek önállóan kell döntést hoznia, mint tulajdonosnak.

Maszel László képviselő: amikor a vagyon-megosztás volt, akkor a dánszentmiklósiak meg
sem kérdezték a nyáregyháziakat, hogyan legyen a megosztás. Ők, mint gesztor kész tények
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elé állítottak bennünket. Nekünk van egy élő szerződésünk 2010. december 31-ig, miszerint a
terület egy részén  kőzúzást végeznek. Amikor mi ezt a szerződést megkötöttük, akkor nem a
mi akaratunkból volt a mi tulajdonunk, hanem a dánszentmiklósiakéból. Nekünk alapvető
érdekünk, hogy ez a kőzúzó működjön, mert ha mi ebből bármi hasznot tudunk hozni, az
pontosan a 2010-es évben lesz, akkor tudunk kapni az útjainkba alapot. Úgy érzi, hogy mi az
55 %-kal nagyon alárendelt szerepet játszunk a dánosiakkal szemben. Véleménye, hogy a
közös tulajdont alapító szerződés  2011. január 1-től kerüljön elfogadásra.

Bernula István képviselő javasolja a képviselő-testületnek, hogy szavazzák meg
érvényesítésre mivel a Dánszentmiklósi Önkormányzat így áll a Nyáregyházi
Önkormányzathoz, akkor nekünk is van olyan igényünk, amit Dánszentmiklós nem teljesített,
még pedig az út. Egy olyan utat vettek el, mely összekötötte a két települést. Ez az út az un.
Majornál lévő, mely le van zárva. Kérjük ennek az útnak a visszaállítását.

Fekete Sándorné képviselő egyetért azzal a javaslattal, hogy addig nem kell aláírni a közös
tulajdon alapítására vonatkozó szerződést, amíg a kőzúzást végző céggel szerződésünk van.
Ugyanis nagyon fontos az egyre jobban romló útjaink javításához a kőzúzalék.

Bernula István képviselő javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadják el a megosztást,
de a szerződést csak akkor írják alá, ha lejár a bérleti szerződés.

Kravecz Lászlóné polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy aki az elhangzott javaslattal
egyetért 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 a következő határozatot hozta:

36/2009. (III.10.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárul a szennyvíztisztító-telep
vagyontárgyainak – az elkészült szerződéstervezet szerinti
– 2011. január 1. napjával történő megosztásához.

5.) Pilisi buszfordulóról tájékoztatás.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a buszfordulóval
kapcsolatban egyeztető tárgyaláson vett részt a VOLÁN-nal, Pilis Önkormányzatával.
Lényege, hogy a vasútállomásnál a buszoknak nem lesz lehetősége sem a megállásra, sem a
megfordulásra. A Pilisi Polgármester elfogadta azt a megoldást, hogy a busz az Eötvös utcán
és a Bartók Béla utcán egy négyszöget leírva, az aluljáró lejáratánál állna meg. A Pilisi
Önkormányzat kötvényt bocsátott ki az utak teljes felújítására, tehát ezek az utak is felújításra
kerülnek, de csak 3, ill. 3,5 m szélességben. Újlengyel és Nyáregyháza Önkormányzatának
kell felvállalni az érintett utak szélesítésének költségét. A VOLÁNBUSZ képviselője azt
nyilatkozta, mivel látja, hogy az önkormányzatok nehéz helyzetben vannak, nem szabnak
olyan feltételt, hogy ezek az utak 4 m szélesek legyenek. Ha egyirányúsítva lesznek az utak,
akkor valószínűleg elfogadják a 3,5 m szélességet, de ha például a Bartók Béla út csak 3 m
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szélességben készül el, akkor a 0,5 m-t Nyáregyházának és Újlengyelnek kell közösen
kifizetni.
Mivel ennek költségét nem ismerjük, így a testület dönteni nem tud.

Hozzászólások:

Maszel László képviselő véleménye, hogy mivel az eddigi buszmegálló a vasúti átépítés
miatt szűnik meg, a vasútnak is foglalkoznia kellene ezzel a kérdéssel.

Kravecz Lászlóné polgármester válaszolva a kérdésre elmondja, hogy a vasút tulajdonát
képezi a jelenlegi buszmegálló, tehát anyagilag nem fog hozzájárulni egy másik helyen
kiépítendő megálló költségeihez.

Ország Mihály András képviselő véleménye, hogy mindenképpen olyan döntést kell majd
hozni, hogy a lehető legkevesebb költségbe kerüljön.

Bernula István képviselő egyetért Ország Mihály András javaslatával kiegészítve azzal,
hogy az utazó lakosság részére kedvezőbb lesz az aluljáró előtti buszmegálló, mivel közelebb
van és a vasúti sorompón sem kell átmennie a busznak.

Kravecz Lászlóné polgármester elvi állásfoglalást kér a képviselő-testülettől a napirendi
ponttal kapcsolatban, melyet a képviselő-testület tudomásul vett.

6.) Egyebek.

a) Építéshatósággal kapcsolatos problémák megvitatása.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az építéshatóságnál
újabb megkötések történtek a 343/2006. sz. Kormányrendelet alapján, miszerint ahol I. fokú
építéshatóság működik, két teljes munkaidős építésügyi előadót kell foglalkoztatni. Mi I.
fokú építéshatóság vagyunk, hozzánk tartozik Gomba, Vasad, Káva és Bénye. Velük
létesítettünk egy I. fokú építéshatóságot, mi vagyunk a gesztorok. Szőnyi István dolgozik
ezeken a településeken, de csak részmunkaidőben. Gombáról már megjött az írásos válasz,
hogy vállalják a plusz költségeket. A többi település még nem nyilatkozott. Ha azt akarjuk,
hogy nálunk maradjon az I. fokú építéshatóság, és ezen települések közül valamelyik nem
vállalja a többletköltséget, akkor ezt nekünk kell kifizetni.

Zinger Miklós jegyző: valószínűleg minden település hozzá fog járulni. Jelenleg úgy néz,
hogy az ezzel kapcsolatos többlet-költséget a társult települések elviszik. Ha az előírt
feltételek bármelyikét nem teljesítjük, akkor vissza kell adni az I. fokú építéshatóságot.

Ország Mihály András képviselő kérdése, hogy ez mennyi plusz költséget jelent?

Zinger Miklós jegyző válasza: bruttó 100.000,- Ft-ról van szó.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb
kérdés, észrevétel nem volt. Kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzanak:
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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 a következő határozatot hozta:

37/2009. (III.10.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az építéshatósági feladatok ellátása érdekében a
Polgármesteri Hivatal részére az eddigi egy részmunkaidős
és egy teljes munkaidős álláshely helyett két teljes
munkaidős álláshelyet biztosít.

b) Mészáros Pál körzeti megbízott kinevezése – zárt ülés.

A napirendet a Képviselő-testület az 1990. évi LXV. Törvény 12. §. /4/ bekezdés a.) pontja
alapján zárt ülésen tárgyalta.

c) Pilisi Rendőrőrs támogatási kérelme.

Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti a rendőrőrs támogatási kérelmét. A
megemelkedett költségek miatt kéri – Nyáregyháza lakosságarányát figyelembe véve –
minimum 200-300 eFt összeggel támogassuk a Pilisi Rendőrőrs működését. Kérelmükben
megjegyzik, hogy Nyáregyháza utoljára 2006-ban támogatta az őrsöt. 2007., 2008-ban a
körzeti megbízott kapott benzintámogatást, először 60, majd 100 eFt-ot.

Hozzászólások:

Farkas László képviselő véleménye, hogy támogatásnak kell tekinteni a körzeti
megbízottnak adott benzinutalványt is. Lakosságszámunkhoz viszonyítva még így is többet
adtunk, mint Pilis város, ők 200 eFt-tal támogatták a rendőrőrsöt.

Bernula István képviselő javaslata, hogy benzinutalványt ne adjanak, hanem 100 eFt-tal
támogassák a rendőrőrsöt.

Ország Mihály András és Maszel László képviselők nem értenek egyet a javaslattal, mivel
ez a támogatási összeg a közösbe kerül.

Ország Mihály András képviselő javaslata, hogy 75 eFt támogatást a rendőrőrs, és 75 eFt-
ot pedig a körzeti megbízott benzinutalványban kapjon.

Bernula István képviselő nem ért egyet Ország Mihály András képviselő javaslatával,
mivel ha Pilis, mint 10.000 fős település 200 eFt-ot ad, akkor mi miért adunk 150 eFt-ot?
Javaslata továbbra is, hogy 100 eFt-ot kapjon a rendőrőrs, mivel csak ezt tekintik
támogatásnak, a 100 eFt-os benzinutalványt pedig nem.
Azt még elfogadhatónak tartja, hogy pluszban kapjon a körzeti megbízott 20 eFt-os
benzinutalványt.

Kravecz Lászlóné polgármester egyetért Bernula István képviselő javaslatával.
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Farkas László képviselő javaslata: 80 eFt a rendőrőrsnek, 20 eFt pedig benzinutalványra.

Sztahó István képviselő javaslata: 100 eFt a rendőrőrsnek, 50 eFt benzinutalványra.

Kovács Jolán képviselő véleménye, hogy a községünkben többször előforduló betörések
után a rendőrség részéről nem történt tájékoztatás arról, hogy elfogták volna a tetteseket.
Javaslata, hogy 60 eFt-ot benzinutalványra, 50 eFt-ot pedig a rendőrőrs támogatására
szavazzanak meg.

Zinger Miklós jegyző leszögezi, hogy sokszor van szükség a körzeti megbízott segítségére,
akár hatósági ügyekben, vagy a közelmúltban a védőnő ügyében, ill. a köztisztviselőknek ha
olyan helyre kell kimenni, ahol szükség van jelenlétére.

Fekete Sándorné képviselő véleménye, hogy nem az a lényeg, hogy hányszor látja a
községben a rendőrt, hanem ha bárkinek szüksége van rendőri intézkedésre, akkor az azonnal
megtörténjen.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb
kérdés, észrevétel nem volt.
Kéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért Kovács Jolán képviselő javaslatával, miszerint a
körzeti megbízottnak benzinutalványban 60 eFt,  a pilisi rendőrőrs támogatására pedig 50
eFt-ot adjanak, szavazzanak.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 9 igen szavazattal, 2 ellenében  a következő
határozatokat hozta:

38/2009. (III.10.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a körzeti megbízott tevékenységét – gépkocsi-
üzemanyaghoz való hozzájárulásként – 2009. évben
60.000,- Ft. összeggel támogatja.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

39/2009. (III.10.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Pilisi Rendőrőrsöt 50.000,- Ft támogatásban
részesíti a 2009. évi költségvetés terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester
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d) Kernács Erzsébet védőnő kérelme – zárt ülés.

A napirendet a Képviselő-testület az 1990. évi LXV. Törvény 12. §. /4/ bekezdés a.) pontja
alapján zárt ülésen tárgyalta.

e) Új szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakítása.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az új szelektív
hulladékgyűjtők beszerzésére két árajánlat érkezett. Az egyik 318.750,- Ft + Áfa, a másik
pedig hulladékgyűjtőnként 5000,- Ft-tal magasabb.

Várja a javaslatokat.

Fekete Sándorné képviselő javaslata, hogy a kedvezőbb árajánlatot fogadják el.
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban  egyéb
kérdés nem érkezett, kéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a javaslattal 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 a következő határozatot hozta:

40/2009. (III.10.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az új szelektív hulladékgyűjtő edények
beszerzésére vonatkozó UNISCHO Kereskedelmi Kft.
318.750,- Ft + ÁFA árajánlatát elfogadja.

Határidő: 2009. április 15.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

f) Jelzőrendszeres segítségnyújtásról tájékoztató.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a házi
segítségnyújtás, kibővítésre került jelzőrendszeres segítségnyújtással. Üllő szerződésben ezt
is felvállalta. Ez azt jelenti, hogy feltehetően a normatívát igénybe tudják venni, és akkor ez
a szolgáltatás térítésmentes lesz, 65 év feletti, egyedülálló személyek részére. Ezen
személyek felmérése jelenleg folyamatban van, eddig 22 fő igényli a szolgáltatást.

g) Szemétgyűjtési akcióról tájékoztató.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Föld Napja
alkalmából ismét szemétgyűjtési akció lesz 2009. április 22-én. Kérdezi, hogy egybe legyen-
e kötve ez a nap az újszülöttek fatelepítési akciójával?
A képviselő-testület támogatja a javaslatot, hogy az önkormányzat küldjön ki meghívót a
2008-ban született gyermekek szüleinek a faültetési lehetőségről.
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Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirenden szereplő kérdéseket
megtárgyalta a testület. Egyéb hozzászólás, javaslat, kérdés nem érkezett, ezért megköszönve
a jelenlétet, 18.15 órakor az ülést bezárja. További napirendi pontok tárgyalását a képviselő-
testület zárt ülésen folytatja.

- kmf -

      Kravecz Lászlóné                                                                                    Zinger Miklós
polgármester                                                                                             jegyző


