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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 12-
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
Meghívott: Ispány János

Villand József
Kemenár Lászlóné
Zinger Miklósné

Kravecz Lászlóné polgármester köszönti a  Képviselő-testület tagjait és a vendégeket,
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.) Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat tevékenységéről.
Előadó: Ispány János intézményvezető

2.) Beszámoló a gyermekvédelmi tevékenységről.
Előadó: Zinger Miklós jegyző

3.)  2009. évi falunap szervezése.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

4.)  Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 teljesítményértékelési rendszer módosításának elfogadása.

Előadó: Villand József iskolaigazgató

5.)  Napsugár Óvoda teljesítményértékelési rendszer módosításának elfogadása.
Előadó: Bunta Zsófia MIB-team vezetője

6.)  Költségvetési szervek besorolása, alapító okiratok módosítása.
Előadó: Zinger Miklós jegyző

7.)  Egészségház építése – szerződéstervezet véleményezése.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester
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Egyebek:

a) Hitelszerződés meghosszabbítása.
b) Háziorvosi praxis.
c) Horváth Zoltán telekügye.
d) Szilágyi László minibusz üzemeltetőjének kérelme.
e) Költségvetési módosítások.
f) Védőnői álláshely.
g) Szent Korona kiállítás szervezés.
h) Millenniumi zászló átadása.
i) Mizere Ferencné kérelme – zárt ülés.
j) Pilis Építési Szabályzatról nyilatkozattétel.
k) Jókai utcai óvoda állapota.
l) 4606. sz. út felújítása.
m) Rendezési tervben történt módosítások.
n) Pátria TV ajánlata.
o) Tájékoztatás a csatorna-beruházásról.
p) EP képviselő választás.

1.) Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat tevékenységéről.

Kravecz Lászlóné polgármester átadja a szót a napirend előadójának Ispány János
intézményvezetőnek.

Ispány János szóbeli kiegészítésében tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az elmúlt
évben új otthont kapott a szolgálat. 2008. november hónapban a közigazgatási hivatal
ellenőrzést tartott az intézményben, mindent rendben találtak. Az esetszámok jelentős eltérést
nem mutatnak. Kéréssel fordul a képviselő-testülethez, hogy a két kolléga részére internet
hozzáférést biztosítsanak.
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Zinger Miklósné megszerezte a gyógypedagógiai
asszisztensi végzettséget, így a feladat-ellátáshoz szükséges szakirányú végzettséggel
rendelkezik.

Kravecz Lászlóné polgármester átadja a szót a képviselő-testületnek.

Fekete Sándorné képviselő kifogástalannak tartja a beszámolót. A beszámolóban szerepel,
hogy 20 gyermek kapott a tanítási idő alatt hétvégére elegendő melegíthető ételt. Kérdése:
lehet-e tudni, hogy ténylegesen az érintett gyermek eszi meg az ételt? Ismer olyan gyermeket,
akinél megkérdőjelezhető, hogy ő fogyasztja el az ételt.

Zinger Miklósné gyermekjóléti szolgálat munkatársa válaszolva a kérdésre elmondja, hogy
odafigyelnek ezen problémára. Egy gyermeknél történt, hogy keresztszülőhöz vitték az ételt
és ő ott ette meg.

Bernula István képviselő véleménye, hogy a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
munkatársai jól végzik munkájukat. Kritikát nem lehet hallani.

Lipót Pál Józsefné képviselő véleménye, hogy a beszámoló teljes körű, mindent magába
foglal. Megköszöni a szolgálat két munkatársának munkáját.

Kravecz Lászlóné polgármester a kért internet hozzáféréssel kapcsolatban elmondja, hogy
mobil internet hozzáférést 2009. II. félévtől megoldhatónak látja.
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Kérést intéz a Ispány János intézményvezetőhöz a családsegítő munkatársainak
telefonköltségének emelésére vonatkozóan. Jelenlegiekben megállapított költség nem fedezi a
tényleges telefonforgalmukat. Ez az esetszámból  is látszik.

Villand József iskolaigazgató elmondja, hogy csak pozitívan tud nyilatkozni a szolgálat
munkájáról.

Zinger Miklósné gyermekjóléti szolgálat munkatársa: tájékoztatja a képviselő-testületet,
hogy az idén 47 főre kaptak fejkvótát a nyári étkeztetésre, de igyekeznek megigényelni
többet, mert a felmérések alapján, több mint 100 gyermeknek lenne szüksége a nyári
étkeztetésre.
Támogatást kér a képviselő-testülettől: június 7-én szeretnének elvinni 50 hátrányos helyzetű
gyermeket Budapesten rendezendő 3. Bohócfesztiválra.  Az iskolától a buszköltségre a
támogatást megkapják, de plusz költségként 300 Ft-ot kér gyermekenként, hogy egy fagylaltot
tudjanak venni.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban egyéb
kérdés, észrevétel nem volt.
Kéri a képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat 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:

61/2009. (V. 12.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat beszámolóját elfogadja.

Kravecz Lászlóné polgármester kéri a képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy a
hátrányos helyzetű gyermekek kirándulását 15.000,- Ft-tal támogassák, 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:

62/2009. (V. 12.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 50 fő hátrányos helyzetű gyermek kirándulására
15.000,- Ft-ot biztosít a költségvetés terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

Kravecz Lászlóné polgármester kéri a képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai részére mobil internet hozzáférést
biztosítsanak 2009. júliustól, 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 a következő határozatot hozta:

63/2009. (V. 12.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársai részére mobil-internet hozzáférési lehetőséget
biztosít 2009. júliustól.

Határidő: 2009. június 30.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

2.) Beszámoló a gyermekvédelmi tevékenységről.

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

Zinger Miklós jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a beszámoló a vonatkozó
szabály szerinti tartalommal készült el. Várja a kérdéseket.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés,
észrevétel nem érkezett.
Kéri a képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a beszámolót, 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:

64/2009. (V. 12.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önkormányzat 2008. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót
elfogadta.

3.) 2009. évi Falunap szervezése.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy korábbi döntésének
megfelelően a Felső-nyáregyházi Majális szervezésére 150.000,- Ft támogatást biztosított. A
számlák kifizetésére még 13.000,- Ft-ra volt szükségük. Kéri ezen összeg biztosítására  a
képviselő-testület hozzájárulását.

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:
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65/2009. (V. 12.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Felső-nyáregyházi „Majális” lebonyolításához
további 13.000,- Ft támogatást biztosít.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy egy rendkívül jól sikerült rendezvény volt
Felső-nyáregyházán. Minden korosztály érintett volt a műsorban. A rendezvényre összesen
163.000,- Ft támogatást biztosított a képviselő-testület, mely nem nagy költség, de ennek
következményeként a költségvetésben tervezett falunapi rendezvényre 87.000,- Ft maradt.
Javasolja, hogy ez évben halasszák el a falunapi rendezvényt az önkormányzat költségvetési
helyzetére tekintettel. Későbbi napirendi pontban fog szerepelni a millenniumi zászló
átvétele, melyre ünnepség keretében kerül sor.  Véleménye, hogy ezzel összekötve lehetne
egy közösségi rendezvény.

Várja ezzel kapcsolatban az észrevételeket, javaslatokat.

Maszel László képviselő egyetért azzal, hogy a közösségi rendezvény egy későbbi
időpontban legyen. Javasolja, hogy Felső-nyáregyházán legyen a „Majális”, Alsó-
nyáregyházán pedig egy szeptemberi fesztivált rendezzen az önkormányzat. Ebben az
időpontban már az iskolás gyermekek is részt tudnak venni.

Ország Mihály András képviselő véleménye, hogy a Falunapot mindenképpen meg kell
rendezni és ebből hagyományt kell teremteni. Fontosnak tartja, hogy a Falunap minden évben
ugyanazon időpontban legyen. Szeptember első, vagy második szombatját javasolja
megállapítani.

Maszel László képviselő javaslata a falunapi rendezvény időpontjának meghatározására
minden év szeptember második hétvégéje.

Más javaslat nem érkezett.

Kravecz Lászlóné polgármester felkéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért az
elhangzott javaslattal szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 8 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 3 tartózkodás
mellett a következő határozatot hozta:

66/2009. (V. 12.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Falunapi rendezvény időpontját minden év
szeptember 2. hétvégéjére jelöli meg.

Kravecz Lászlóné polgármester javasolja, hogy a Felső-nyáregyházi Majális szervezőit
képviselő-testületi elismerésben részesítsék.
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Maszel László képviselő egyetért a javaslattal, mivel nagyon sokat tettek azért, hogy a
Majális jól sikerüljön.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy más javaslat nem érkezett. Kéri a
képviselő-testületet, hogy 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 a következő határozatot hozta:

66/A/2009. (V. 12.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elismerését és köszönetét fejezi ki Nagyné Czira
Ildikó, Bilász Tibor és Dóri József  szervezőknek a Felső-
nyáregyházi „Majális” rendezvény lebonyolításában
végzett munkájukért.

4.) Nyáry Pál Általános Iskola és alapfokú Művészetoktatási Intézmény
teljesítményértékelési rendszer módosításának elfogadása.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontot az
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság előző nap tárgyalta és elfogadásra javasolta.

Lipót Pál Józsefné képviselő a bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság egy kiegészítést
kér az iskolától. A nyelvoktatásról szóló pontokat vonják be a 4. pontba, mely meg is történt.

Villand József iskolaigazgató elmondja, hogy volt egy olyan rész, ami technikai szempontból
és számolás szempontjából is szerencsésebb, ha ide egy alpontként bekerül. Tartalmi részt
érintett és ezért átcsoportosításra került ez a módosítás.

Maszel László képviselő kérdése: átnézte a teljesítményértékelő lapokat, melyeket alaposnak
talál. Szeretné a teljesítményértékelő lapokat úgy is látni, amikor ki vannak töltve. Ha nincs
rálátási lehetősége, akkor, mint képviselőnek, mi köze van ahhoz, hogy milyen rendszer
alapján pontoznak. Amennyiben nincs lehetősége arra, hogy betekintést nyerjen a kitöltött
pontozó lapokba, hogyan sikerült a felmérés, akkor nem látja értelmét.

Zinger Miklós jegyző válaszolva a kérdésre: eljárási rendről szól ez a szabályozás és a
Közoktatási Törvény kimondja, hogy bármiféle szabályozás, amit egyébként az iskola szerve
hoz létre, vagy alkot meg, azt a fenntartónak jóvá kell hagyni. Ebből még nem fakad az a jog,
hogy személyre szólóan lebontott értékeléseket megnézhesse a képviselő-testület, vagy egy
képviselő. Így van ez a hivatal dolgozóival kapcsolatban is, ami a személyi anyag körébe
tartozó dolog, azt senki nem láthatja, csak az akit a jogszabály megnevesít.

Villand József iskolaigazgató javasolja, hogy őszre már elkészülnek a felmérések, ezekről –
természetesen nevek nélkül – egy átfogó beszámolót tudnak készíteni, hogy mik voltak a
tapasztalatok, milyen jellegű megállapítások, értékelések születtek.

Ország Mihály András képviselő: az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ülésen is
elmondta aggályait, furcsának tartja, hogy a képviselő-testületnek kell a teljesítményértékelési
rendszert elfogadni, de tudomásul veszi.
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Ennek az anyagnak az elkészítése nagy munka. Akik ezt az anyagot elkészítették
mindenféleképpen dicséretet érdemelnek.
A minőségirányítási programot a kormány azért hozta létre, hogy a pedagógusoknak egy
plusz forrást biztosítson. Emellé tett egy programot. Azt is dicséretesnek tartja, hogy az iskola
és óvoda vezetése megpróbál a dolgozóinak minden plusz pénzforrást kiharcolni.
Hiányolja azt, hogy a kormány kér egy programot és nem ad egy általános, minden iskolára
érvényes és elfogadott értékelési szempontot. Az iskolának vagy az óvodának kell eldönteni,
hogy milyen szempontok alapján értékel, tehát nem általános, így nem mérhető fel országos
szinten.

A programmal kapcsolatban problémája, hogy sok szempont és határidő alapján kell
elkészíteni. Véleménye szerint a szakmai munkát nem segíti elő, hogy a pedagógusoknak
egymásról kell értékelést készíteni. Úgy gondolja egy jó vezető tudja milyenek a beosztottjai.
Óriási méretű az a papírmunka, amit a teljesítményértékeléskor el kell végezni, ez a szakmai
munka rovására is mehet.
A vezető tud úgy dönteni, hogy elvonatkoztat attól a ténytől, miszerint az egyéni szimpátiát
nélkülözni tudja.
Végezetül elmondja, hogy a teljesítményértékelést kizárólag az iskola vezetésének kellene
elvégeznie.

Villand József iskolaigazgató elmondja, hogy a minősítés a munkáltatói jogkör
gyakorlójának feladata. Vannak az értékelési rendszernek mérhetően számszerű eredményei.
A 2006-os szinthez képest szövegértésből előrelépést állapított meg az ellenőrzés és emiatt az
iskola újabb támogatáshoz juthat. Ez most folyamatban van.
Akkor tudnak igazán hatékonyan és teljes biztonsággal és megfelelően dönteni, ha az adott
munkaközösségnek a vezetőjét bevonják, - akinek a mindennapi kapcsolatban nagyobb
rálátása van a kolléga munkájára.
Kihangsúlyozza, hogy az értékelést az intézményvezető végzi.
Kiemeli, hogy nagy szerepe van a megfogalmazott javaslatnak, ill. a
teljesítménykövetelményeknél meghatározott teljesítésnél annak, hogy milyen elvárásokat
fogalmaznak meg, ill. az előző értékeléshez képest milyen változásokat állapítanak meg.

A munkaközösség vezetőjének fel kell vállalnia, hogy véleményt formáljon a közvetlen
munkatársairól. A véleményét leadja az intézményvezetőnek és az intézményvezető dönt a
minősítésről.

Maszel László képviselő nem ért egyet azzal, hogy mindenki mindenkit értékel. Az iskolának
a legnagyobb problémája az, hogy évek óta vándorolnak el a gyermekek. Erre nem tudunk
megoldást találni. Egyértelműnek tűnik, hogy ennek oka a szakmai munka lehet, vagy az
adott pedagógus nem megfelelő hozzáállása, akik nem biztos, hogy alkalmasak a feladat
ellátására. Ezeket évek óta kiszűrni nem tudjuk. Nem biztos, hogy erre a szakmai felmérés
választ adna. Kevés egy szülői értekezletet összehívni azért, hogy ne vigyék el a gyermekeket,
mert a szülő nem jön el. A pedagógusnak kellene elmenni szülőhöz és ott elbeszélgetni vele.

Kravecz Lászlóné polgármester Maszel László képviselő hozzászólására reagálva elmondja,
hogy a teljesítményértékelési rendszer nem segíti elő és nem is hátráltatja a gyerekek elvitelét.
Sok szülő azért viszi el gyermekét, mert például van egy szigorú tanító néni, akinek vannak
követelései. Nem egy ilyen eset fordult elő. Egyetért azzal, hogy mindent el kell követni azért,
hogy a gyermekek a községben járjanak iskolába. Az Igazgató Urat felhatalmazta arra, hogy
ha van olyan kolléga, kinek értékelésénél kiderül, hogy alkalmatlan, akkor - a képviselő-
testület döntése alapján - munkaviszonyát megszüntesse és az ezzel járó költségeket kifizesse.
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Villand József iskolaigazgató szintén Maszel László képviselőnek válaszolva elmondja: volt
olyan kérdés, hogy igazán azok a szülők mondhatnák el véleményüket, akik már elvitték
gyermeküket. Minden szülőt válaszborítékkal, kérdőívvel megkerestek, melyben leírhatta
volna – minden következmény nélkül – véleményét, problémáját melyek számára gondot
okoztak, amiért gyermekét elvitte, összesen egy szülő juttatta vissza.
A tanulók és a szülők elégedettsége minden évben mérésre kerül valamilyen formában. A
szakmai továbbképzéssel kapcsolatban mindkét 7. osztályfőnök megkapta a tájékoztatást. Az,
hogy a gyerekek nem érdeklődnek bizonyos szakmák után, sajnálatos dolog.

Ország Mihály András képviselő: ha a teljesítményértékelés egy szakmai értékelést ad, hol
van ebbe szakmai rész. Egy ügyeleti munkáért ugyanannyi pontot lehet kapni, mint a szakmai
értékelésért, kérdése ez reális? Arra kell figyelni, hogy az igazgató irányítson, a tanár pedig
tanítson. Ne a papírokat töltögessék, hanem a gyerekekkel foglalkozzanak.

Kravecz Lászlóné polgármester úgy gondolja, hogy a vezetőknek bármilyen sok
adminisztratív munkájuk van, órát látogatni mindenkinél, minden esetben kell.

Bernula István képviselő: el kell gondolkodni azon, hogy volt egy összeg, ami az iskola
rendelkezésére állt, abból levettek 25 %-ot és visszaadja a teljesítményértékelési rendszerbe
ugyanazt a bért. Most ezért a 25 %-ért végzik a rengeteg papírmunkát és sokkal kevesebbet
tudnak foglalkozni a gyerekekkel.

Vajasné Kovács Éva képviselő, pedagógus: tény, hogy nagyon sok adminisztrációs
munkájuk van, de ez az emberi személyiségen is múlik. Nem menne be úgy órára, hogy ne
legyen felkészülve. Minden pedagógusnak magába kell nézni és úgy tanítani, a gyerekek elé
állni. A társadalomtól is függ, hogy ilyen a gyerekanyag, sok a hátrányos helyzetű gyermek.

Fekete Sándorné képviselő véleménye, hogy a gyermekek egyre nehezebben kezelhetőek.
Magatartásbeli problémák a jellemzőek. Az oktatás színvonalát nem befolyásolja, hogy
mennyi a hátrányos helyzetű gyermek. A pedagógusok mindent megtesznek, de azon nagyon
sok múlik, hogy a család mennyire áll melléjük.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés nem érkezett. Kéri a
képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a teljesítményértékelési rendszer módosítását, az
szavazzon.

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

67/2009. (V. 12.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete  a Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény teljesítményértékelési
rendszer módosítását a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.

5.) Napsugár Óvoda teljesítményértékelési rendszer módosításának elfogadása.

Kravecz Lászlóné polgármester átadja a napi rendi ponttal kapcsolatban átadja a szót Lipót
Pál Józsefné képviselőnek, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnökének.
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Lipót Pál Józsefné képviselő tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a bizottság a Napsugár
Óvoda teljesítményértékelési rendszer módosítását elfogadásra javasolja.
Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a teljesítményértékelési rendszert, ami hasonló az
iskoláéhoz, a törvényben előírtak szerint állították össze.
Minden dolgozót – pedagógust, ill. a technikai munkatársat – április, május hónapban mérik.
Az intézményvezető ehhez a értékeléshez, kevés. Mindenképpen mellé kell, hogy álljon egy
vezetőségi csoport, mely áll a helyettesből, a munkaközösség vezetőiből, akik segítik az
intézményvezető munkáját. Szakértői javaslat alapján külön pontozzák a minőségfejlesztési
team vezetőt. Ő az, aki a minőségfejlesztési programot véghez viszi.
2009. január 1-től törvényi kötelezettségük a teljesítményértékelési rendszernek megfelelni.

Kravecz Lászlóné polgármester  várja a kérdéseket, észrevételeket.

Megállapítja, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban egyéb kérdés nem érkezett. Kéri a
képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a Napsugár Óvoda teljesítményértékelési rendszer
módosítását, szavazzon.

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

68/2009. (V. 12.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Napsugár Óvoda teljesítményértékelési rendszer
módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.

6.) Költségvetési szervek besorolása, alapító okiratok módosítása.

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

Zinger Miklós jegyző szóbeli kiegészítésében elmondja, a költségvetési szervek jogállásáról
szóló új törvény, mely bizonyos módosításokat és változtatásokat jelent a költségvetési
szervek életében. A törvényből fakadóan adódnak bizonyos feladatok, melyeket az
önkormányzatnak el kell végezni. Ezekből most a jelen határidős feladatok elvégzésére került
sor, vagyis a testület kimondja, hogy mely költségvetési szerveknek a működtetésére van
szükség július 1-ét követően, ill. az alapító okiratot ennek megfelelően módosítja és
kiegészíti.

Kravecz Lászlóné polgármester átadja a szót a képviselő-testületnek. Megállapítja, hogy a
napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. Kéri a képviselő-testületet, hogy
aki elfogadja a költségvetési szervek alapító okiratának módosítását, 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:
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69/2009. (V. 12.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

1. A Képviselő-testület a 2008. évi CV. Törvény (Kt.) 44. § (4) bekezdésében foglaltak alapján
felülvizsgálta az önkormányzati közfeladatok ellátásának módját, és kinyilvánítja, hogy az általa
jelenleg fenntartott költségvetési intézmények változatlan szervezeti formában történő működtetését
2009. július 1-jét követően továbbra is indokoltnak tartja az alábbiak szerint:

- Nyáry Pál Általános Iskola és AMI
- „Napsugár” Óvoda
- Polgármesteri Hivatal.

2. A Képviselő-testület a Nyáry Pál Általános Iskola és AMI Alapító Okiratát 2009. július 1-i
hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

2.1. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„1. A költségvetési szerv neve: Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény

      Székhelye 2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál u. 20.
OM azonosító: 200816”

2.2. Az Alapító Okirat a következő 2. ponttal egészül ki, a korábbi 2. pont számozása 10. pontra
változik:

„2. Létrehozásáról rendelkező határozat: 17/2006. (III. 14.) Kt. Határozat.”

2.3. Az Alapító Okirat a következő 3. ponttal egészül ki, a korábbi 3. pont számozása 11. pontra
változik:

„3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 86. § alapján általános iskolai
oktatási, valamint alapfokú
művészetoktatási feladatot lát el.”

2.4. Az Alapító Okirat korábbi 4. pontja számozása 12. pontra változik.

2.5. Az Alapító Okirat korábbi 5. pontja számozása 4. pontra változik, egyben 6. bekezdésének
szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

„Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (80122-5)
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető, tartós és
súlyos rendellenességével küzdő gyermekek nevelése, oktatása (SNI/b)
Integrált oktatás, nevelés (diszlexia, diszgráfia, diszcalculia)”

2.6. Az Alapító Okirat a következő 5. ponttal egészül ki:

„5. A költségvetési szerv működési köre: Nyáregyháza község közigazgatási területe”

2.7. Az Alapító Okirat a következő 6. ponttal egészül ki, a korábbi 6. pont számozása 13. pontra
változik:
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„6. A költségvetési szerv irányító szervének neve: Nyáregyháza Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

      Székhelye: 2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 37.”

2.8. Az Alapító Okirat a következő 7. ponttal egészül ki, a korábbi 7. pont számozása 14. pontra
változik, egyidejűleg a korábbi 14. pont hatályon kívül kerül:

„7. A költségvetési szerv besorolása:

 7.1. Tevékenységek jelleg alapján:  Közszolgáltató költségvetési szerv
 közintézmény.

 7.2. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: Önállóan működő költségvetési szerv,
melynek pénzügyi-gazdasági feladatait a
Polgármesteri Hivatal látja el.”

2.9. Az Alapító Okirat a következő 8. ponttal egészül ki, a korábbi 8. pont számozása 15. pontra
változik:

„8. A szerv vezetőjének kinevezési rendje:  Az intézmény vezetőjét Nyáregyháza község
Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános
pályázat útján, a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. és
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.)Korm.
rendelet alapján a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX tv. képesítési követelményeit
figyelembe nevezi ki.”

2.10. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási Az intézményben foglalkoztatottak
 jogviszony(ok) megjelölése: foglalkoztatási jogviszonya a

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. tv., a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.
tv. és a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. tv. alapján áll fenn.”

2.11. Az Alapító Okirat korábbi 10. pontja számozása 16. pontra változik, egyidejűleg a korábbi 16.
pont hatályon kívül kerül.

2.12. Az Alapító Okirat korábbi 11. pontja számozása 17. pontra, korábbi 12. pontja számozása 18.
pontra, korábbi 13. pontja számozása 19. pontra változik.

2.13. Az Alapító Okirat korábbi 15. pontja helyébe a következő 20. pont lép:

„20. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy.”

2.14. Az Alapító Okirat korábbi 17. pontja számozása 21. pontra, korábbi 18. pontja számozása 22.
pontra, korábbi 19. pontja hatályon kívül kerül.

2.15. Az Alapító Okirat a következő 23. ponttal egészül ki:

„23. Közvetlen jogelődjének neve: Általános Művelődési Központ
        Székhelye: 2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 20.
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2.16. Az Alapító Okirat a következő 24. ponttal egészül ki:

„24. Az ellátható kisegítő tevékenység A költségvetési szerv kisegítő tevékenységet
        köre és mértéke: nem folytathat.”

3. A Képviselő-testület a „Napsugár” Óvoda Nyáregyháza Alapító Okiratát 2009. július 1-i
hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

3.1. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„1. A költségvetési szerv neve: „Napsugár” Óvoda Nyáregyháza
      Székhelye 2723 Nyáregyháza, Ady Endre út 1/A.

OM azonosító: 200818”

3.2. Az Alapító Okirat 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„2. Létrehozásáról rendelkező határozat: 19/2006. (III. 14.) Kt. Határozat.”

3.3. Az Alapító Okirat a következő 3. ponttal egészül ki, a korábbi 3. pont számozása 10. pontra
változik:

 „3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 86. § alapján óvodai nevelési
feladatot lát el.”

3.4. Az Alapító Okirat korábbi 4. pontja 3. bekezdésének szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

„Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése (80122-6).
Enyhe értelmi fogyatékosok (tanulásban akadályozott), valamint a megismerő
funkciók fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzdő gyermekek nevelése (SNI A).
A megismerő funkciók fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető, tartós és súlyos
rendellenességével küzdő gyermekek nevelése (SNI B).

3.5. Az Alapító Okirat a következő 5. ponttal egészül ki, a korábbi 5. pont számozása 11. pontra
változik, egyidejűleg a korábbi 11. pont hatályát veszíti:

„5. A költségvetési szerv működési köre: Nyáregyháza község közigazgatási területe”

3.6. Az Alapító Okirat a következő 6. ponttal egészül ki, a korábbi 6. pont számozása 12. pontra
változik:

„6. A költségvetési szerv irányító szervének neve: Nyáregyháza Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

      Székhelye: 2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 37.”

3.7. Az Alapító Okirat 7. pont ja helyébe a következő szöveg lép:

„7. A költségvetési szerv besorolása:

 7.1. Tevékenységek jelleg alapján:  Közszolgáltató költségvetési szerv
 közintézmény.



13

 7.2. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: Önállóan működő költségvetési szerv,
melynek pénzügyi-gazdasági feladatait a
Polgármesteri Hivatal látja el.”

3.8. Az Alapító Okirat a következő 8. ponttal egészül ki, a korábbi 8. pont számozása 13. pontra
változik:

„8. A szerv vezetőjének kinevezési rendje:  Az intézmény vezetőjét Nyáregyháza község
Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános
pályázat útján, a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. és
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.)Korm.
rendelet alapján a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX tv. képesítési követelményeit
figyelembe nevezi ki.”

3.9. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási Az intézményben foglalkoztatottak
 jogviszony(ok) megjelölése: foglalkoztatási jogviszonya a

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. tv., a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.
tv. és a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. tv. alapján áll fenn.”

3.10. Az Alapító Okirat a következő 14. ponttal egészül ki, a korábbi 14. pont számozása 18. pontra
változik:

„14. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy.”

3.11. Az Alapító Okirat korábbi 10. pontja számozása 15. pontra, korábbi 12. pontja számozása 16.
pontra, korábbi 13. pontja számozása 17. pontra, korábbi 15. pontja számozása 19. pontra, korábbi 16.
pontja számozása 20. pontra változik.

3.12. Az Alapító Okirat a következő 21. ponttal egészül ki:

„21. Közvetlen jogelődjének neve: Általános Művelődési Központ
        Székhelye: 2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 20.

3.13. Az Alapító Okirat a következő 22. ponttal egészül ki:

„22. Az ellátható kisegítő tevékenység A költségvetési szerv kisegítő tevékenységet
        köre és mértéke: nem folytathat.”

4. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát 2009. július 1-i hatállyal az
alábbiak szerint módosítja:

4.1. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„1. A költségvetési szerv neve: Nyáregyháza Község Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

      Székhelye 2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál u. 37.

4.2. Az Alapító Okirat 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:
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„2. Létrehozásáról rendelkező jogszabály: 1990. évi LXV. törvény 38.§ /1/.”

4.3. Az Alapító Okirat a következő 3. ponttal egészül ki, a korábbi 3. pont számozása 4. pontra
változik egyidejűleg a korábbi 4. pont hatályát veszíti:

 „3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Az 1990. évi LXV törvény 38.§ /1/ bekezdése
alapján az önkormányzat működésével,
valamint az államigazgatási ügyek döntésre
való előkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátása.”

4.4. Az Alapító Okirat 5. pont ja helyébe a következő szöveg lép:

„5. A költségvetési szerv illetékessége: Nyáregyháza község közigazgatási területe”

4.5. Az Alapító Okirat a következő 6. ponttal egészül ki, a korábbi 6. pont számozása 10. pontra
változik, egyidejűleg a korábbi 10. pont hatályát veszíti:

„6. A költségvetési szerv irányító szervének neve: Nyáregyháza Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

      Székhelye: 2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 37.”

4.6. Az Alapító Okirat a következő 7. ponttal egészül ki, a korábbi 7. pont számozása 11. pontra
változik:

„7. A költségvetési szerv besorolása:

 7.1. Tevékenységek jelleg alapján:  Közhatalmi költségvetési szerv

 7.2. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv, mely ellátja a Nyáry Pál Általános
Iskola és AMI, valamint a „Napsugár” Óvoda
pénzügyi-gazdasági feladatait.”

4.7. Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe a következő szöveg lép

„8. A szerv vezetőjének kinevezési rendje: A képviselő-testület – pályázat alapján – a
jogszabályban megállapított képesítési
követelményeknek megfelelő jegyzőt
nevez ki. A kinevezés határozatlan időre
szól.”

4.8. Az Alapító Okirat a következő 9. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási Foglalkoztatottjainak jogviszonya
jogviszony(ok) megjelölése: Alapesetben köztisztviselő, melyekre a

köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény az irányadó.
Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet
továbbá közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
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évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya
munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.
törvény az irányadó. Egyéb
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi.
IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az
irányadó.”

4.9. Az Alapító Okirat a következő 12. ponttal egészül ki:

„12. Az ellátható kisegítő és vállalkozási tevékenység A Polgármesteri Hivatal kisegítő és
        köre és mértéke: vállalkozási tevékenységet nem folytathat.”

4.10. Az Alapító Okirat a következő 13. ponttal egészül ki:

„13. A költségvetési szerv megszűnése:  Az intézményt a jogszabály által nevesített
esetekben a 11. pontban megjelölt alapító
jogosult megszüntetni. A megszüntetésről az
alapító határozattal dönt.

5. Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 2-4. pontban hozott döntések törzskönyvi
nyilvántartáson történő átvezetéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.

6. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 2010. január 1-től hatályos szakfeladat
renddel egészítse ki az 1. pontban meghatározott költségvetési szervek jelen határozattal elfogadott
alapító okiratát, és terjessze a Testület elé.

Határidő: 5. pont: 2009. június 1.
   6. pont: 2009. szeptemberi rendes ülés.

Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

7.) Egészségház építése – szerződéstervezet véleményezése.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban az írásos anyagot megkapták. A szerződés-tervezetben sok olyan pont van, ami
az ügyvéd úr véleménye szerint nem az önkormányzat érdekeit képviseli. Úgy gondolja,
hogy a képviselő-testület bízza meg az Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság Elnökét
és a Polgármestert, hogy az érintettekkel vegye fel a kapcsolatot annak érdekében, hogy a
kérdéses pontokat olyan szintre hozzák, ami az ügyvéd úr leírása szerint leginkább közelít az
önkormányzati érdekekhez. Ezután kerülne a szerződés-tervezet a képviselő-testület elé.

Várja a kérdéseket.

Maszel László képviselő egyetért a javaslattal. Kéri, hogy ha elkészül az új szerződés-
tervezet, azt az Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság előbb tárgyalja meg, mielőtt a
testület elé kerül. Ezenkívül azt kérte a Szirt-Investtől, hogy Nyáregyházára vonatkozó
szerződés-tervezetet készítsenek.

Ország Mihály András képviselő a szerződés-tervezettel kapcsolatban elmondja, hogy a
hivatkozott mellékleteket nem látják. Ezek hiánya nélkül semmiképpen nem tud dönteni a
testület. Kérdése, hogy van-e már működő egészségügyi centrum?
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Kravecz Lászlóné polgármester válaszolva a kérdésre elmondja, hogy nincs működő
egészségügyi centrum. Építési folyamatban lévők vannak, harminc aláírt szerződés van
jelenleg, több nagyvárossal, valamint Pilis város is kötött szerződést a Szirt-Invest Kft-vel.
Budapesten a XVI. kerületben van készen egészségügyi centrum, de még nem működik. Ezt
meg lehet nézni.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés nem érkezett. Kéri a
képviselő-testületet, hogy aki egyetért a fentiekben leírt javaslatával, 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  a következő határozatot hozta:

70/2009. (V. 12.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megbízza az Egészségügyi és Környezetvédelmi
Bizottság Elnökét és a Polgármestert az egészségügyi
centrum szerződés-tervezetével kapcsolatban folytasson
tárgyalást az önkormányzat ügyvédjével, valamint a Szirt-
Invest Kft. képviselőjével arra vonatkozóan, hogy az abban
szereplő pontok Nyáregyháza község érdekeit képviseljék.

Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester
     Maszel László a bizottság elnöke.

8.) Egyebek.

a) Hitelszerződés meghosszabbítása.

Kravecz Lászlóné polgármester kéri a képviselő-testület hozzájárulását ahhoz, hogy a
Csatorna Víziközmű Társulat 2007. évben a Monor és Vidéke Takarékszövetkezet
Nyáregyházi Kirendeltségétől felvett 5.500.000,- Ft összegű hitelre vonatkozó szerződést
meghosszabbítsa 2010. június 30-ig.

Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kéri a
képviselő-testületet, 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  a következő határozatot hozta:

71/2009. (V. 12.) 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 5.500.000,- Ft
összegű hitelre vonatkozó szerződést meghosszabbítsa
2010. június 30-ig.

2.) A hitel visszafizetésére az Önkormányzat továbbra is
kezességet vállal.
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3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy
a vonatkozó megállapodást aláírja.

Határidő: azonnal.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

b) Háziorvosi praxis.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Egészségügyi és
Környezetvédelmi Bizottság elnökével sikeres tárgyalást folytattak dr. Marjai Viktor
háziorvossal, miszerint a korábbiakban megállapodott összegért átadja a praxist. A képviselő-
testületnek ki kell fejezni azon szándékát, hogy elfogadjuk a doktornő jelentkezését, ill.
rendelkezésére bocsájtjuk a háziorvosi rendelőt, azokkal a szempontokkal, melyekkel az
eddigi szerződések is köttettek. A lakással kapcsolatban annyit mondott a doktornő, hogy
hagyjuk függőben, megnézte az iskolát és nagyon tetszik neki. Eközben az új fogorvosnak a
lakás megfelelt volna.

Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a
képviselő-testületet, hogy a doktornő jelentkezésének elfogadásáról döntsenek.

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:

72/2009. (V. 12.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzata a működési jog
megszerzése esetén meg kívánja bízni Dr. Torjai Rozália
háziorvost a 130091185 ÁNTSZ kódszámú praxis
lakosságának háziorvosi ellátásával, területi ellátási
kötelezettséggel.

Nyáregyháza Község Önkormányzata hozzájárul ahhoz,
hogy Dr. Torjai Rozália a KMREP-ral közvetlenül
finanszírozási szerződést kössön.

A háziorvosi ellátáshoz az önkormányzat biztosítja a
rendelő-helyiséget a meglévő berendezésekkel, annak rezsi
költségeinek megfizetéséről a további szükséges
eszközökről, azok karbantartásáról, pótlásáról, szükség
szerinti cseréjéről, illetve folyamatos működőképes
rendelkezésre állásáról Dr. Torjai Rozália gondoskodik.

c) Horváth Zoltán telekügye.

Kravecz Lászlóné polgármester emlékezteti a képviselő-testületet, hogy korábbi ülésen
Horváth Zoltán tárgyalták kérelmét, mely szerint kéri a Csalogány utcai ingatlanát az
önkormányzat vásárolja meg tőle, mert annak egy része az önkormányzat használatában van.
Ez ügyben ügyvédhez fordult, akitől levelet kapott, miszerint a „képviselő-testület február
10-i határozatában felszólította Polgármesterét, hogy elismert és jogszerű igény rendezésére.”
Kérdezi a képviselő-testületet, tudnak-e ilyen döntésről?
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Maszel László képviselő a kérdésre válaszolva közli, hogy ilyen döntés nem született.

Kravecz Lászlóné polgármester megdöbbentőnek tartja az ügyvéd által leírtakat. Június 30-i
határidő szerepel a határozatban arra vonatkozóan, hogy vizsgálja meg a kérdéses terület jogi
helyzetét a Földhivatal, az önkormányzat ügyvédje bevonásával.

A DÉMÁSZ Kommunikációs Igazgatójának levelét ismerteti, miszerint a „Csalogány utcai
vezeték már 1970-ben is meg volt, melyet annak idején az akkori szabályok szerint létesített
a DÉMÁSZ Zrt. jogelődje. Akkoriban nem volt gyakorlat a kártalanítás, örültek a település
vezetői és a lakosság, hogy villanyt kap a falu. Egyéb dokumentáció a vezetékről nem
található”.
Személyes beszélgetés alkalmával elmondta a DÉMÁSZ képviselője, hogy a vezeték
kiépítése annak idején is a tulajdonosokkal egyeztetve volt.
A vízvezeték kiépítése ugyanilyen elvek alapján történt, mivel már a villanyoszlopok és a
sziréna ezen a területen voltak.

Horváth Zoltán ügyvédje által kért 2,5 MFt összeget túlzásnak tartja, mert egy évtizedek óta
meg nem művelt területről van szó. Ha nem tudnak megegyezni, peres úton kívánják
követelésüket érvényesíteni.

Kérdezi a képviselő-testületet, hogy próbáljanak-e peren kívül megegyezni?

Maszel László képviselő véleménye: van az önkormányzatnak ügyvédje, nem javasolja a
peren kívüli megegyezést.

Bernula István képviselő elmondja, hogy nem kapott kielégítő választ. A kérdés arra
vonatkozik, hogy a telekkönyvben mi szerepel.

Zinger Miklós jegyző: a telekkönyv mostani adatai szerint, az a terület, melyen az oszlopok
és a közművek vannak, Horváth Zoltán tulajdona. A kérdés és a vizsgálat korábban arra
vonatkozott, hogy történt-e olyan intézkedés, ami ezt a dolgot megváltoztatta, vagyis az a
terület, melyen a közművek elhelyezkednek, az nem került-e önkormányzati, vagy
jogelődjének tulajdonába. Erre szólt a Polgármester asszony megbízása. Erre vonatkozóan
végignézték az összes lehetséges forrást a hivatalon belül is és olyan dokumentumot nem
találtak arra vonatkozóan, hogy bármiféle kisajátítási vagy más eljárás lett volna. Mivel ezzel
kapcsolatban semmit nem tudnak előhozni, az ingatlan-nyilvántartásnak a jelenlegi adatait
tekintik hitelesnek és elfogadandónak. Tehát ez az ingatlan Horváth Zoltán tulajdona és ezen
vannak a közművek.

Bernula István képviselő: konkrétan tudja, hogy ez az utca is ki lett sajátítva.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy ha kisajátítás történt, azt a Földhivatalban át
kellett volna vezetni. Lehet, hogy történt kisajátítás, de akkor csak annyival lett megoldva,
hogy esetleg kártalanították az illetékeseket, de a Földhivatalban nem történt átvezetés.
Földhivatali átvezetés most is történhetne, ha lennének erre vonatkozóan dokumentumok.
Arra nincs lehetőség, hogy azt a területet, melyen a közművek vannak, elbirtokolná az
önkormányzat, mert a maradék terület nem megosztható.

Farkas László képviselő javasolja, nézzék meg mióta van Horváth Zoltán tulajdonába az
ingatlan. Véleménye szerint az is lehetséges, az előző tulajdonos hozzájárult ahhoz, hogy a
közművek oda kerüljenek. Nem javasolja a peren kívüli megegyezést.
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Maszel László képviselő: mivel örökölt területről van szó, véleménye szerint is az
történhetett, hogy az előző tulajdonos hozzájárult a közművek kiépítéséhez. Kérdése, - mivel
a közmű kiépítése már több évtizede történt – nincs-e elbirtoklásra lehetőség?

Zinger Miklós jegyző válaszolva a kérdésre elmondja, hogy akkor lenne az elbirtoklásra
lehetőség, ha a terület osztható lenne. A  maradék rész nem alkalmas arra, hogy eredeti
rendeltetését betöltse. Csak az egész terület kisajátításáról lehet szó.

Bernula István képviselő véleménye, ha törvényesen nem tudjuk bizonyítani, hogy Horváth
Zoltán kérelme jogos, akkor meg kell egyezni peren kívül.

Ország Mihály András képviselő javasolja, hogy további adatok begyűjtésére van szükség
Földhivatalnál.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb
kérdés, észrevétel nem volt, kéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy további
intézkedéseket tegyenek adatbegyűjtésre, 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:

73/2009. (V. 12.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megbízza a Polgármestert, hogy további
intézkedést tegyen adatbegyűjtésre a Kossuth Lajos utca és
Csalogány út sarkán lévő terület jogi helyzetére
vonatkozóan.

Határidő: 2009. június 30.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

d) Szilágyi László minibusz üzemeltetőjének kérelme.

Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti Szilágyi László minibusz üzemeltetőjének
kérelmét, miszerint a képviselő-testület hozzájárulását kéri, hogy 3 hónapra előre fizesse ki a
szállítási költséget, mert javíttatnia kell a járművet.

Várja a képviselő-testület véleményét.

Maszel László képviselő nem támogatja Szilágyi László kérelmét.

Bernula István képviselő elmondja, hogy júliustól megváltozik a közlekedési rend, pontosan
az iskolajáratok kapcsán. Az iskolajáratokon csak hárompontos biztonsági övet lehet majd
használni. Lehet, hogy akkor majd ennek kivitelezésére fog támogatást kérni?

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb
kérdés nem érkezett. Maszel László képviselő javaslatával egyetértve, felkéri 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:

74/2009. (V. 12.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy döntött, - tekintettel az önkormányzat anyagi
helyzetére - hogy Szilágyi László minibusz üzemeltető
kérelmében foglaltakat nem támogatja.

e) Tájékoztatások.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Epres Trans
javítási munkálatokat végzett a Széchenyi út, Mátyás kir. út, valamint a Szegfű utcában. Ez
kb. 500 eFt-ba került,  melyet saját költségére végzett. A Széchenyi utca végén és a Bem
József út Dózsa György utcáig terjedő szakaszán is elvégezték melynek költsége 213.600,- Ft
volt. Kéri a képviselő-testület hozzájárulását a költségvetés módosítására.

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:

75/2009. (V. 12.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Széchenyi út végére és a Bem József út Dózsa
György útig terjedő szakaszára, útjavításra és padkázásra
213.600,- Ft-ot biztosít a 2009. évi költségvetés terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az idősek napközi
otthona mögötti területen a közmunkások elkészítettek egy fedett szaletlit, 6 asztallal és 12
paddal. Szabadtéri rendezvényekre nagyon jól használható, 145.623, Ft-ba került. Kéri a
képviselő-testület hozzájárulását a költségvetés módosítására vonatkozóan.

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:

76/2009. (V. 12.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Öregek Napközi Otthona mögötti területen
felépített szaletli, valamint asztalok és padok elkészítéséhez
145.623,- Ft-ot biztosít a  2009. évi költségvetés terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester
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       f) Védőnői álláshely.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az OEP felszólította
az önkormányzatot, hogy amennyiben a védőnői körzetre nem létesítünk egy 4 órás állást,
akkor a plusz keretet nem áll módjában finanszírozni. Május 30-ig adtak határidőt, hogy egy
4 órás státuszt létesítsünk. A rendelet értelmében 750 pontot ha meghaladja, az e feletti részt
nem finanszírozza az OEP. Ez azt jelenti, hogy lényegesen kevesebb pénz fogunk kapni.
Létesíteni kell egy 4 órás állást, ill. a települést szét kell választani két körzetre. A logika azt
diktálja, hogy a Felső-nyáregyháza, Károlyitelep, Szentimretelep, Huszthymajor,
Kossuthtelep 1305 fő, Alsó-nyáregyháza 2650 fő, tehát a létszám is adja a két körzetnek a
megbontását. Így Alsó-nyáregyházán lenne a 8 órás védőnő, Felső-nyáregyházán pedig egy 4
órás védőnői státusz.

Várja a kérdéseket, észrevételeket.

Fekete Sándorné képviselő kérdése, hogy ha nem kapjuk meg a plusz finanszírozást, akkor
nem tudjuk a védőnői költségeket fedezni? A 4 órás állás is költségekkel jár. A körzet-
megosztás után a 4 órás védőnőnek is járna a gépkocsi használat, stb. Ez plusz költségekkel
jár.

Zinger Miklós jegyző válaszolva a kérdésre elmondja, hogy a vonatkozó törvény azt
mondja, hogy egy védőnő 750 pontot érő kört láthat el. Abban az esetben, ha ez nem így van,
az OEP adott esetben megállapíthatja azt, hogy jogszerűtlenül működtetjük a rendszert és
ennek egyéb következményei is lehetnek, mint az, hogy nem adja a 750 pont feletti részt és
szerződést bont.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy egy korábban a
községben védőnőként dolgozó személlyel beszélt, hogy tudná-e vállalni a Felső-nyáregyházi
körzetet. Egy hét múlva kap választ.

Megállapítja, hogy egyéb kérdés nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, hogy a védőnői
álláshellyel kapcsolatban 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  a következő határozatot hozta:

77/2009. (V. 12.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete részmunkaidős, napi 4 órás védőnői álláshelyet
biztosít.

Fedezetéről a költségvetésben gondoskodik.

Határidő: 2009. május 31.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

Kravecz Lászlóné polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban kéri a képviselő-testület
döntését  a védőnő körzetek kialakítására vonatkozóan.
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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:

78/2009. (V. 12.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy döntött, hogy a védőnői körzetek kialakítását
és utcajegyzékét ezen határozat melléklete képezi.

g) Szent Korona kiállítás szervezése.

Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti, hogy Nyáry Éva szeretne Szent Korona Kiállítást
rendezni Nyáregyházán. A Mátyás Templomból elhoznák a korona másolatát, ill. koronán
található képeket, ikonokat, amit Nyáry Éva festett,  melyek kiállításra kerülnének. Az iskola
auláját alkalmasnak találják a kiállítás helyszínének. A képek és a művésznő szállítását kell
vállalnunk.

Várja az észrevételeket.

Ország Mihály András képviselő mindenképpen javasolja a kiállítás megtartását.

Kravecz Lászlóné polgármester egyetért Ország Mihály András képviselő javaslatával és
kéri a képviselő-testületet, hogy aki ezzel 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:

79/2009. (V. 12.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárul ahhoz,  hogy a Szent Korona Kiállítást
a Nyáry Pál Általános Iskola és AMI aulájában
megrendezzék.

Felkéri a Polgármestert a további intézkedések megtételére.

Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

h) Millenniumi zászló átadása.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy mivel határozat
született a szeptember 12-én megrendezésre kerülő falunapra vonatkozóan, így e rendezvény
keretében belül fogja fogadni a millenniumi zászlót.

i) Mizere Ferencné kérelme – zárt ülés.

j) Pilis Építési Szabályzatról nyilatkozattétel.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a napirendi ponttal
kapcsolatban. Mivel Pilis Város módosítási elképzelései érinthetik a nyáregyházi területeket
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település-szerkezeti szempontból, ezért a településnek célszerű részt vennie a további
egyeztetési folyamatban. E szempontok alapján kérik a képviselő-testület támogatását.

Várja a kérdéseket, észrevételeket.

Ország Mihály András képviselő kérdése, hogy hol érintheti ez a községet.

Zinger Miklós  jegyző válasza: ipari területeknél érintheti Nyáregyházát.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb
kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a határozati
javaslatot, 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:

80/2009. (V. 12.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egyetértve Pilis Város Képviselő-testületével,
támogatja Pilis Város településrendezési eszközeinek az
egyeztetési anyag szerinti részleges módosítását.
Nyáregyháza Község Képviselő-testülete a további
egyeztetési eljárásban is részt kíván venni.

Határidő: azonnal határozat megküldésére.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

k) Jókai utcai óvoda állapota.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy bejelentés érkezett a
Felső-nyáregyházi óvoda vezetőjétől, az épület repedésével kapcsolatban. Véleménye, hogy a
kivitelezőt és a műszaki vezetőt meghívja egy bejárásra.

Maszel László képviselő szeretne részt venni a bejáráson.

l) 4606. sz. út felújítása.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 4606. sz. út
felújítása lehúzásra került a pályázatból, viszont a Magyar Közút Kht-tól kapott információ
szerint csak egy hónappal tették későbbre a közbeszerzési eredményhirdetést és valószínűleg
ősszel a munka elkezdődik.

m) Rendezési tervben történt módosítások.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a rendezési tervben
történtek módosítások. A következő testületi ülésre elkészül az összes az ADU Építésziroda
által történt módosítás, akkor fog dönteni a testület.



24

n) Pátria TV. ajánlata.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy felkereste a Pátria
TV, mely szerint újra működni szeretnének és nagyobb intenzitással, mint eddig. Minden
képviselő-testületet felkeresnek, hogy az önkormányzatnál folyó munkáról, valamint a
községben történt eseményekről havi 45.000,- Ft + Áfa összegért 10-15 perces közvetítést
adnának. Kérdése, hogy folytasson-e további tárgyalásokat, vagy továbbra is csak újság
szerkesztés legyen?

Maszel László képviselő véleménye, hogy inkább az újság kiadása legyen, mert az
hasznosabb.

Ország Mihály András képviselő véleménye, hogy a 10-15 perces televíziós közvetítés nem
fedezné azt a munkát, ami például egy testületi ülésen zajlik. Inkább arra kell lépéseket tenni,
hogy a jegyzőkönyvek, a hanganyagok minél előbb felkerüljenek a hivatalos oldalra.

Zinger Miklós jegyző válasza: a hanganyag nem kerül fel a weboldalra, a jegyzőkönyveket
folyamatosan írjuk, de többórás beszélgetéseket papírra vetni – mellette más feladatokat is
végezni – eléggé időigényes.
Megemlíti még, hogy zárt ülést a képviselő-testület csak abban az esetekben tart, amikor
kötelező. Véleményezési jogkörben soha nem hoztak még ilyen döntést.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Kalocsai Fruzsina a
„Nyáregyházunk Tája”  c. helyi újság szerkesztő bizottságának vezetője lemondott, Egresi
Péter viszont jelentkezett, hogy szívesen átvállalná ezt a munkát. Kéri a jelenlévő Egresi
Pétert mutatkozzon be a képviselő-testületnek.

Lipót Pál Józsefné képviselő megköszöni Egresi Péternek, hogy vállalkozik e feladatra és
felajánlja segítségét.

Fekete Sándorné képviselő véleménye, hogy nagyon fontos az információ adása,
mindenféleképpen lényeges, hogy a lakosság adatokat is kapjon.
Sajnos a nem hivatalos honlapon olyan hozzászólások vannak, melyek nem felelnek meg a
valóságnak. Például az egészségügyi centrum építésével kapcsolatban, hogy „már ez a téma
le van játszva, és az önkormányzat zsebre tette a pénzt”. Javasolja, hogy ha kisebb
példányszámban is, de sűrűbben jelenjen meg újság.

Ország Mihály András képviselő is egyetért Fekete Sándorné képviselő javaslatával, hogy
naprakészen tájékozódjon a lakosság.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb
kérdés, észrevétel nem érkezett. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy egy olcsóbb kivitelű,
sűrűbben megjelenő újság kerüljön kiadásra, melyet minden ingatlan tulajdonosa megkap.
Kéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért Egresi Péter kezdje meg az újság szerkesztését,
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:
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81/2009. (V. 12.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testületet hozzájárul ahhoz, hogy Egresi Péter a
nyáregyházi újság szerkesztését kezdje meg.

o) Tájékoztatás a csatorna-beruházásról.

Kravecz Lászlóné polgármester a tisztítómű működtetőjének képviselője kérése alapján
tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a nem fizetett szennyvíz mértéke olyan méreteket
öltött, hogy így tovább nem tudnak működni. Dánszentmiklóson április hónapban 485 m3

volt a nem fizetett és 6 m3 után fizettek. Nyáregyházán kedvezőbb a helyzet 180 m3 a nem
fizetett, 5 m3-ért fizettek.

Fekete Sándorné képviselő elmondja, hogy korábban arról volt szó, hogy az önkormányzat
megvizsgálja azokat az ingatlanokat, akik nem kötöttek rá a hálózatra, azok hová teszik a
szennyvizet.

Zinger Miklós jegyző válasza: a kiértesítéseket megkapták az ingatlan-tulajdonosok, az
ellenőrzés beindul.

p) EP képviselő választás.

Zinger Miklós jegyző elmondja, hogy az EP képviselő választásra póttagokat kell választani.
Bernula Istvánnét, Komjáti Ritát és Villand Józsefet javasolja a szavazatszámláló
bizottságba, mint póttagokat megválasztani.

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:

82/2009. (V. 12.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak

Bernula Istvánnét,
Komjáti Ritát,
Villand Józsefet

megválasztja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Zinger Miklós jegyző.
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           Egyéb tájékoztatás.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy május 15-én 8
órakor ünnepélyesen átadják az iskola hátsó részén, EU szabályok előírásai szerint megépült
játszóteret. Az iskola igazgatójával egyetértésben javasolja, hogy a község kisgyermekes
családjai is kijárhassanak a játszótérre.

Villand József iskolaigazgató elmondja, hogy Reichné Tallárom Györgyi
művelődésszervező felvételével nagyon jó döntést hozott a képviselő-testület. Jó
szervezőkészséggel rendelkezik, sok programot szervezett.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirenden szereplő kérdéseket
megtárgyalta a testület. Egyéb hozzászólás, javaslat, kérdés nem érkezett, ezért megköszönve
a jelenlétet, 20.00 órakor az ülést bezárja.

- kmf -

       Kravecz Lászlóné                                                                                    Zinger Miklós
polgármester                                                                                             jegyző
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