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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 19-
én 10.00 órai kezdettel megtartott, rendkívüli nyilvános üléséről, Nyáregyháza,
Nyáry Pál u. 37. szám alatt.

Jelen vannak:
szavazati joggal:   Kravecz Lászlóné polgármester

Bernula István
Fekete Sándorné
Kovács Jolán
Lipót Pál Józsefné
Rabné Nánási Eszter
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 7 tagja megjelent. Javaslatára az ülés napirendjét a
Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadta el:

1.) Gyermekétkeztetési közbeszerzési eljárásról döntés.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

2.) Költségvetési szervek alapító okiratának módosítása
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

3.) Református és Evangélikus Templomok védelembe vétele.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

4.) Integrált  Közösségi Szolgáltató Tér.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

1.) Gyermekétkeztetési közbeszerzési eljárásról döntés.

Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti a Közbeszerzési Bizottság javaslatát a
közétkeztetési közbeszerzési eljárásra vonatkozóan. Összesen öt ajánlat érkezett:  a Csiló és
Társa Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2213 Monorierdő, Barátság u. 5.), a
HUNGAST Kft. (6762. Sándorfalva, Alkotmány krt. 14.),  PENSIÓ 17 Kft. (1103. Budapest,
Kőér u. 1-5.), a JUNIOR Vendéglátó Zrt. (1095. Budapest, Mester u. 29-31.), valamint a
ZÓNA Vendéglátó Kft. 1143 Budapest, Ilka u. 31.) Az ajánlattételi felhívásban foglalt bírálati
szempont szerint a legkedvezőbb ajánlatot a Csiló és Társa Vendéglátó Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. adta.

A Bizottság javaslata, hogy a Csiló és Társa Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel
kössön szerződést a testület a közétkeztetés biztosítására.

Megállapítja, hogy a javaslattal kapcsolatban hozzászólás nem érkezett. Kéri, hogy a javaslat
elfogadásáról szavazással döntsön a testület.
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A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:

93/2009. (VI.19.) sz. Kt. határozat

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
- a közétkeztetés közbeszerzési kiírásra beérkezett pályázatok

közül a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Csiló és Társa
Vendéglátó és Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2213.
Monorierdő, Barátság u. 5.) ajánlatát fogadja el.

- Megbízza a polgármestert a szerződéskötéssel.

Határidő: 2009. július 1.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

2.) Költségvetési szervek Alapító Okiratának módosítása.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Nyáry Pál
Általános Iskolából a fejlesztő pedagógusok 10 gyermeket küldtek el szakvizsgálatra, kik
sajátos nevelési igényűek.  A Ceglédi Szakértői Bizottság véleménye szerint ezen gyermekek
oktatását Monorierdőn, vagy Monoron a Nemzetőr utcai iskolában lehet megoldani.
Bentlakásos iskola pedig Gyömrőn és Cegléden van.
Javasolja az alapító okirat módosítását, melybe bekerülnének a SNI gyermekek is, az ő
oktatásukat Kertesi Gáborné látná el és így itt maradhatnának a  tanulók.
Várja a kérdéseket, észrevételeket.

Fekete Sándorné képviselő: nagy problémát jelent a sajátos nevelési igényű gyermekek
oktatása, mivel őket más tankönyvből kell oktatni. Találtak viszont megoldást, hogy az
elégséges szintet kihozzák ezen gyermekből.

Kéri, hogy a javaslat elfogadásáról szavazással döntsön a testület.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:

94/2009. (VI.19.) sz. Kt. határozat

1. Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  Nyáry Pál Általános Iskola és AMI
alapító okiratát a határozat 1. sz. melléklete, a „Napsugár” Óvoda Nyáregyháza alapító okiratát a
határozat 2. sz. melléklete, a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a határozat 3. sz. melléklete szerint
módosítja.

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosítások törzskönyvi nyilvántartásban történő
átvezetéséről a Magyar Államkincstár felé gondoskodjon.
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3. A Képviselő-testület felhívja a költségvetési szervek vezetőit a szervezeti és működési szabályzataik
áttekintésére, felülvizsgálatára, jóváhagyásra történő benyújtásra azzal, hogy az intézményvezető
gondoskodjon a módosítás alapdokumentumokon történő átvezetéséről 2009. augusztus 10. napjáig és
terjessze be fenntartói jóváhagyásra.

Határidő: 2. pont: 2009. július 30.
3. pont: 2009. szeptemberi testületi ülés

Felelős: 2. pont: jegyző
3. pont: intézményvezetők

1. sz. melléklet

Módosító okirat
a Nyáry Pál Általános Iskola és AMI Alapító Okiratának módosításáról

1. Az Alapító Okirat 1. pontja a következő szöveggel egészül ki:

„Szakágazati besorolása:                                           852010 Alapfokú oktatás”

2. Az Alapító Okirat 4. pontja második bekezdése szövege az alábbi szövegre módosul:

„Alapfokú művészetoktatás (801313)”

3. Az Alapító Okirat 4. pontja hatodik bekezdése szövege az alábbi szövegre módosul:

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

4. Az Alapító Okirat 22. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„22. Az intézmény körbélyegzőjének
      felirata: Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú

Művészetoktatási Intézmény”

5. A módosítások 2009. július 1. napján lépnek hatályba.
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2. sz. melléklet

Módosító okirat
a „Napsugár” Óvoda Nyáregyháza Alapító Okiratának módosításáról

1. Az Alapító Okirat 1. pontja a következő szöveggel egészül ki:

„Szakágazati besorolása: 851020 Óvodai nevelés”

2. Az Alapító Okirat 4. pontjának pontosítása érdekében a korábbi szöveg helyébe az alábbi szöveg
lép:

„4. Intézmény feladata:  Az óvoda a gyermekek hároméves korától
ellátja a – gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló törvényben
meghatározottak szerint – a gyermek
napközbeni ellátásával összefüggő
feladatokat.
TEÁOR sz: 80.10.11.0 (801115 szakfeladat)

Óvodai étkeztetés
TEÁOR sz. 55.51.10 (552312 szakfeladat)

Sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelése
(80112-6).
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. Az Alapító Okirat 19. pontjának számozása 19/a. pontra változik és a következő 19/b. ponttal
egészül ki:

„19.b  A vagyon felett rendelkezés joga: A vagyon feletti rendelkezés jogát a
tulajdonos önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól  szóló
rendelete határozza meg.”

4. A módosítások 2009. július 1. napján lépnek hatályba.
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3. sz. melléklet

Módosító okirat
a Nyáregyháza község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról

1. Az Alapító Okirat 1. pontja a következő szöveggel egészül ki:

„A Polgármesteri Hivatal szakágazati besorolása:  841105 Helyi önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége”

2. A módosítás 2009. július 1. napján lép hatályba.

3.) Református és Evangélikus Templomok védelembe vétele.

Kravecz Lászlóné polgármester ismereti az Evangélikus és Református Egyház kérelmét a
templom védelem alá helyezésével kapcsolatban. A templom műemléki védelem alatt áll. Egy
olyan rendelet alkotása szükséges, mely kijelöli azokat az épületeket, melyek védettség alá
kerülnek.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett:

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő rendeletet alkotta:

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

7/2009. (VI.20.) sz.  r e n d e l e t e
ingatlanok helyi egyedi védelem alá helyezéséről

Nyáregyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LVIII. tv. (a továbbiakban: Étv.) 57.§ (3) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló
66/1999. (VIII. 13.) FVM rendeletben foglaltakra figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1.§

(1) E rendelet célja Nyáregyháza község történelme szempontjából jelentős, védendő örökség
elemeinek megóvása az utókor számára, a védett értékek fenntartása és helyreállítása.

(2) Az épített és táji értékek a község közös kulturális értékeinek részei, ezért méltó használatuk,
fenntartásuk és bemutatásuk közérdek.

(3) Az (1) és (2) bekezdésekben megfogalmazott célok elérése érdekében Nyáregyháza Község
Önkormányzata Képviselő-testülete – az Étv. 57. § (3) bekezdése alapján – a település e rendelet
mellékletében szereplő épített értékeit helyi egyedi védelem (továbbiakban: helyi védettség) alá
helyezi.
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A rendelet hatálya

2.§

E rendelet hatálya Nyáregyháza község közigazgatási területére terjed ki.

Helyi védettség kezdeményezése

3.§

(1) A helyi védettség alá helyezést, illetve megszüntetést bárki kezdeményezheti a Képviselő-
testületnél.

(2) Kezdeményezésnek minősülnek a településrendezési tervek helyi épített értékek védelmére
vonatkozó javaslatai is.

(3) A helyi védettség alá helyezésre, illetve a védettség megszüntetésére irányuló kezdeményezés
független a tulajdoni viszonyoktól.

A helyi védettség keletkezése és megszűnése

4.§

A helyi védettség kimondásáról, illetve megszüntetéséről Nyáregyháza Község Önkormányzata
Képviselő-testülete – az Étv. 57. § (3) bekezdése szerinti rendeletalkotási jogkörében – rendelettel
dönt.

5.§

A helyi védettség alá helyezést, illetve annak megszüntetését az ingatlan-nyilvántartásba be kell
jegyeztetni.

Az épületekre vonatkozó előírások

6.§

(1) A helyi védettség alatt álló épített értékekkel kapcsolatos építésügyi hatósági eljárásokban a
mindenkor hatályos építésügyről szóló jogszabályokkal, valamint a község érvényben lévő
Településrendezési terveivel összhangban kell jelen rendelet előírásait alkalmazni.

(2) A helyi védettség alatt álló épített értékek használata és fenntartása során biztosítani kell azok
megőrzését, a használat azokat nem veszélyeztetheti.

 (3) Az épületek belső korszerűsítését, átalakítását, esetleges bővítését a kor követelményeinek
megfelelő épületszerkezetek kialakítását a védettség nem akadályozza, de az épület tömegformája,
arányrendszere védendő, megőrzendő.

(4) Meg kell őrizni az épület tömegét, homlokzati arányrendszerét, anyaghasználatát, tetőformáját a
következők szerint:
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- Az épület tetőformája megtartandó.
- A homlokzatokon a nyílásrendet és a nyílások osztását meg kell őrizni.
- A homlokzatok anyaghasználatát az eredeti állapotnak megfelelően kell megtartani, de az egyes
épületszerkezetek a kor követelményeinek megfelelően módosulhatnak.

(5) Az épületek fennmaradásának, megőrzésének módja elsődlegesen a rendeltetésének megfelelő
használat.

Záró rendelkezések

7.§

Ez a rendelet kihirdetése lép hatályba, a rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően induló
ügyekben kell alkalmazni.

1. számú melléklet a 7/2009 .ÖK. rendelethez

Helyi egyedi védettség alá helyezett ingatlanok

 Ingatlan Helyrajzi szám

1. Nyáregyházai Református és Evangélikus Egyház
közös Temploma 288 hrsz.

2. Református Harangláb és Templom 1395 hrsz.

5.) Integrált  Közösségi Szolgáltató Tér.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Integrált
Közösségi Szolgáltató Tér cím birtoklására jogosultságot megkaptuk. A következő fordulóra
el kell fogadni, a képviselő-testületnek az alábbiakban felsorolt kötelező szolgáltatások
biztosítását:

- Közösségfejlesztési folyamatok generálás, folyamatkövetése.
- Helyszín biztosítása civil szervezetek számára.
- Egészségfejlesztési programok.
- Elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatás biztosítása.
- Állami foglalkoztatási szolgálat információs pont.
- Tanoda tér.
- Gyermekek (különösen a 0-5 éves korosztály) foglalkoztatását biztosító

tér/helyiség kialakítása, csatlakozás a biztos kezdet programhoz.
- Üzlethelyiség kialakítása a helyi vállalkozások támogatás érdekében.

Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem érkezett. Kéri, a képviselő-
testületet az elfogadásról szavazással döntsön.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
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95/2009. (VI.19.) sz. Kt. határozat

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér megvalósításával
kapcsolatban az alábbi szolgáltatásokat biztosítja.

- Közösségfejlesztési folyamatok generálás, folyamatkövetése.
- Helyszín biztosítása civil szervezetek számára.
- Egészségfejlesztési programok.
- Elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatás biztosítása.
- Állami foglalkoztatási szolgálat információs pont.
- Tanoda tér.
- Gyermekek (különösen a 0-5 éves korosztály) foglalkoztatását biztosító

tér/helyiség kialakítása, csatlakozás a biztos kezdet programhoz.
- Üzlethelyiség kialakítása a helyi vállalkozások támogatás érdekében.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirenden szereplő kérdéseket
megtárgyalta a képviselő-testület. Egyéb hozzászólás, javaslat, kérdés nem érkezett, az ülést
10.30 órakor bezárja.

- kmf -

       Kravecz Lászlóné                                                                Zinger Miklós
polgármester                                                                                             jegyző
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