
1

I.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember
22-én  17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről,
Nyáregyháza, Nyáry Pál u. 37. szám alatt.

Jelen vannak:
szavazati joggal:   Kravecz Lászlóné polgármester

Bernula István
Fekete Sándorné
Kocsis Sándor alpolgármester
Kovács Jolán
Lipót Pál Józsefné
Maszel László
Ország Mihály András
Rabné Nánási Eszter
Sztahó István
Vajasné Kovács Éva képviselők.

tanácskozási joggal:  Zinger Miklós jegyző
Villand József iskolaigazgató

Kravecz Lászlóné polgármester köszönti a  Képviselő-testület tagjait, valamint a lakosság
részéről megjelent érdeklődőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 12 fős
testület 11 tagja megjelent. Javaslatára az ülés napirendjét a Képviselő-testület az alábbi
módosításokkal fogadta el. Az 1. napirendi pontot – Szirt Invest Kft. ajánlatát – leveszi a
tárgyalásról, mivel az Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság ülésen okafogyottá vált,
mert egy másik ajánlatot fognak adni, ami a következő testületi ülésen lesz tárgyalva.
Napirend előtt javasolja tárgyalni a DunaWeb Kft. bérleti szerződését.

1.) DunaWeb Kft. bérleti szerződése.
Előadó: Zinger Miklós jegyző

2.) Beszámoló a 2009. I. féléves pénzügyi terv teljesítéséről.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

3.) Önkormányzati feladatellátás, gazdálkodás.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

4.) Beszámoló az Általános Iskola 2008/2009. évi oktatási évről, különös tekintettel a
személyi és tárgyi feltételekről, 2009/2010. tanév előkészítéséről, tornaterem
kihasználtsága.

      Előadó: Villand József iskolaigazgató

5.) A Nyáry Pál Általános Iskola és AMI házirend módosítása.
  Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester
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6. A Nyáry Pál Általános Iskola és AMI művészeti oktatás térítési díjai.
  Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

7.) Az intézmények alapító okiratának módosítása
  Előadó: Zinger Miklós jegyző

8.) Művelődésszervező eddig végzett tevékenységéről beszámoló
  Előadó: Reichné Tallárom Györgyi  művelődésszervező

9.)  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
  Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

10.) Támogatási kérelem
  Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

11.) Egyebek
a) Lakáskérelem – zárt ülés –

b) Telekvásárlásra ajánlat.

c) dr. Hajduhegyi Ágnes kérelme.
d) Peterdi Istvánné kérelme.
e) Fogorvosi rendelőben felszerelések javítása.
f) Református Egyház kérelme.
g) Javaslat az „Év családja Pest Megyében” díjra.
h) Tájékoztató a Falunapról.
i) Nyáry Pál Szövetkezet kérelme.
j) Nyárfás öntöző más célú hasznosítása.
k) Szüreti bál szervezése.
l) IKSZT pályázat.
m) Bernula István megválasztása az Egészségügyi és Környezetvédelmi

Bizottságba.
n) Bölcsődéről tájékoztatás – zátz ülés
o) Horváth Zoltán telekügye – zárt ülés
p)  Rendőrségi kiadvány – zárt ülés
r)  Háziorvosi praxis – zárt ülés
s)  Szociális otthoni elhelyezés – zárt ülés-

1.) DunaWeb Kft. bérleti szerződése.

Kravecz Lászlóné polgármester köszönti a DunaWeb Kft. képviselőjét és felkéri, ha szóbeli
kiegészítése van a bérleti szerződéssel kapcsolatban, tegye meg.

Kolláth Tibor a DunaWeb Kft. képviselője megköszöni a képviselő-testületnek az előzetes
döntést. Megkérték  a Pannon GSM Távközlési Zrt. társszolgáltatói hozzájárulását, hogy az
Ady Endre út 0222/1. helyrajzi számú külterületi ingatlanon található víztoronyra telepíteni
tudják antennáikat. A hozzájárulást megkapták. Kérdezi, hogy a képviselő-testület milyen
bérleti díjat kíván megállapítani. Tájékoztatásul elmondja, hogy egy ilyen település méretéhez
viszonyítva, a vezeték nélküli szolgáltatásban átlagosan 20-30 előfizetővel lehet számolni. Ez
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azt jelenti, hogy közepes előfizetési csomaggal számolva, egy előfizető 2500 Ft átlag nettó
bevételt hoz, tehát a cég 20 előfizetővel számolva 50 eFt-os nettó bevétellel számolhat.
Felajánlja még, ha igény van rá, hogy önkormányzati intézményeket díjmentes internet-
szolgáltatással is ellátnák. Bérleti díjként  havi 10 eFt + Áfa összeget ajánl fel elfogadásra a
képviselő-testületnek. A szolgáltatást október elején szeretnék indítani. Várja a kérdéseket.

Bernula István képviselő kérdése, hogy a 2006-os Pannon GSM Távközlési Zrt.
hozzájárulása jelenleg is érvényes-e?

Kolláth Tibor válasza: 2006-ban,  mikor a térségben felmérést végeztek, akkor megkérték a
hozzájárulást, ami természetesen most is érvényes.

Ország Mihály András képviselő kérdése: elképzelhető az, ha más szolgáltató is jelentkezik,
akkor lehet-e még felszerelni több antennát is. Javasolja, hogy a bérleti díj összegén még
gondolkodjon el a képviselő-testület.

Kolláth Tibor válasza: ha a már meglévő szolgáltatók hozzájárulnak, akkor nincs akadálya.

Kravecz Lászlóné polgármester véleménye, hogy nem kellene a következő testületi ülésre
halasztani a döntést. Elfogadhatónak tartja a DunaWeb Kft. képviselőjének bérleti díjra tett
ajánlatát és javasolja elfogadásra.

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:

109/2009. (IX.22.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete  hozzájárulását adja ahhoz, hogy a DunaWeb Kft.
alternatív internet-szolgáltatás érdekében Nyáregyházán a
víztornyon helyezzen el átjátszó és sugárzó állomást.

A bérleti díjat 10.000,- Ft/hó + Áfa összegben állapítja
meg.

Megbízza a Polgármestert a Bérleti Szerződés aláírására.

2.) Beszámoló a 2009. I. féléves pénzügyi terv teljesítéséről.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontot a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta, kéri a bizottság elnökét ismertesse
álláspontjukat.

Fekete Sándorné képviselő, a bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a
bizottság döntése alapján a szemétszállítás közbeszerzésre lesz kiírva. Az októberi testületi
ülésen tárgyalni fogják a lakbéremelésekkel kapcsolatos előterjesztést és a nem lakás céljára
szolgáló helyiségek béréről is dönteni fognak. A bizottság a 2009. évi költségvetés I. félévi
teljesítéséről szóló beszámolót elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
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Kravecz Lászlóné polgármester átadja a szót a képviselő-testületnek.

Ország Mihály András képviselő kérdése, hogy az Ady Endre út 8. szám alatti
önkormányzati ingatlan eladása kapcsán befolyt összegből mennyi lett fordítva ingatlan
vételére.

Kravecz Lászlóné polgármester válaszolva a kérdésre elmondja, hogy ebből a pénzből
megvásárlásra került a Nyáry Pál út 30., az Ady Endre út 1. és a Peterdi utcában lévő
ingatlanok.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett.
Kéri a képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a 2009. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
szóló 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:

110/2009. (IX.22.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2009. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
készült beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja.
- Az önkormányzat 2009. I. félévi bevételét 323.482 eFt-

tal elfogadja. A bevételi források részletezését az 1. sz.
melléklet tartalmazza.

- Az önkormányzat 2009. I. félévi kiadását 322.786 eFt-
tal elfogadja a 2. és 3. sz. mellékletében foglalt
részletezés szerint.

- Kötelezi a gazdálkodásért felelős személyeket az
eszközökkel való hatékony, takarékos gazdálkodásra, a
költségek lehetőség szerinti csökkentésére, az
erőforrások optimális felhasználására.

Határidő: 2009. december 31.
Felelős: polgármester és jegyző, intézményvezetők.

Kravecz Lászlóné polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a
szemétszállításra és ártalmatlanításra vonatkozóan kérje meg a közbeszerzési szakértők
állásfoglalását és közbeszerzést írjanak ki, 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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111/2009. (IX.22.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megbízza a Polgármestert, hogy  kérjen ajánlatot
a szemétszállításra és ártalmatlanításra vonatkozó
közbeszerzési eljárás lebonyolítására.

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

Kravecz Lászlóné polgármester:  Egresi Péter szerkesztésében az „e-Nyáregyházunk Táján”
nem hivatalos elektronikus újságban megjelent, hogy a képviselő-testület nem kap megfelelő
tájékoztatást a költségvetési adatokról.
Tájékoztatásul elmondja, hogy minden negyedévben teljes anyagot kapnak a képviselők a
költségvetésről, ezt megvitatják bizottsági ülésen és úgy kerül a testületi ülés elé.
Reagál Maszel László képviselő megjegyzésére, miszerint sok adósságot halmozott fel az
önkormányzatnak.
A jegyzőkönyvekből egyértelműen kiderül, hogy minden hitelfelvételnél a döntések
egyhangú igen szavazattal kerültek elfogadásra. A polgármester csak akkor tud hitelfelvételt
eszközölni, ha azt a képviselő-testület megszavazza. Ha ez nem így történik, ill. nincs meg a
többségi igen szavazatok száma, akkor ő hitelt nem vehet fel. Kéri, hogy a jövőben
győződjön meg a valóságról, hogy ilyen információk ne kerüljenek ki a nyilvánosság elé.
Tájékoztatásul elmondja, hogy 480  MFt-tal vette át a vagyont és jelenleg 2 milliárd 100
millió az önkormányzat vagyona.

Egresi Péter válaszában elmondja, hogy ő azt írja le, amit a riportalany elmond, ezért ő nem
vállalja a felelősséget. Véleménye szerint annak kell vállalnia a felelősséget, aki a
nyilatkozatot teszi.

Maszel László képviselő: elismeri nyilatkozatát, ő csak a tényeket írta le. Azt is nyilatkozta,
hogy nagyon sok az önkormányzat kintlévősége. Ezeket a tényeket nem szabad eltitkolni.
Két hónapig harcolt azért, hogy a költségvetés felkerüljön a honlapra. A község polgárai
jogosultak arra, hogy a költségvetésbe betekinthessenek.

Fekete Sándorné képviselő tájékoztatásul elmondja, hogy a hulladékszállítás 3 MFt-ba kerül
az önkormányzatnak és ezért tettek javaslatot a közbeszerzési eljárás kiírására. A fogorvosi
szolgáltatás 3,3 MFt költséget jelent az önkormányzatnak, mivel közalkalmazott a fogorvos.
Az önkormányzat kintlévősége közel 56 MFt, melyet a lakosság nem fizet be. Ha a
kintlévőség befolyna nem kellene megszorító intézkedéseket tenni.

3.) Önkormányzati feladatellátás, gazdálkodás.

Kravecz Lászlóné polgármester: e napirendi pont tárgyalása azért szükséges, mert a
következő évben további megszorításokra kerül sor. Olyan intézkedéseket kell hozni, melyek
csökkentenék az önkormányzat kiadásait, vagy növelné a bevételeket. A pénzügyi vezető
bevonásával készült előterjesztés megvitatására kéri a képviselő-testületet, ill. várja a további
javaslatokat. Röviden ismerteti az előterjesztésben szereplő javaslatokat:
- közvilágítás szolgáltatási időintervallum csökkentése,
- Duna-Tisza közi Regionális Hulladékkezelési Rendszer gesztora részére csak akkor fizet az
önkormányzat, ha a visszaigényelt Áfa-val elszámol.
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- Az ELMIB részvények értékesítése.
-  Az intézmények fűtési szerződések módosításának kezdeményezése, futamidők
lerövidítése.
- A közkutak kihasználtságának feltérképezése, a nem szükségszerű közkifolyók elzárása,
átfolyás csökkentők felszerelése.
- A nem kötelező fogászati ellátás vállalkozás részére történő átadása, a laborral összefüggő
feladat megszüntetése.  (Sajnos vállalkozó fogorvos még nem jelentkezett.) A labor bezárása
nagyon negatív lenne, hisz a lakosság ehhez már hozzászokott.

Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy a fogászati ellátás vállalkozásban történő
feladatellátására újabb pályázatot írjon ki az önkormányzat, 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:

112/2009. (IX.22.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 8.§. /1/
bekezdésében foglalt feladat- és hatáskörében, valamint a 10.§.
/1/ bek. b.) pontjában foglalt feladatkörében eljárva –
figyelemmel a módosított 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben
foglaltakra pályázatot hirdet meg a melléklet szerinti
tartalommal a nyáregyházai vegyes, gyermek- és felnőtt
lakosságot ellátó fogorvosi körzet működtetésére területi
ellátási kötelezettséggel vállalkozási formában.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati
kiírást az Egészségügyi Közlönyben, és az Önkormányzat
honlapján tegye közzé.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

- Ebben az évben az önkormányzat átvállalta a bányakezelési díjat, a jövőben olyan
díjtételeket kell megállapítani, mely szerint a szolgáltatást igénybe vevőknek kell megfizetni.
- Bérleti díjakkal kapcsolatban a következő testületi ülésen lesznek tárgyalva, ahol
javaslatokat tesznek erre vonatkozóan.
- A szociális ellátó rendszer minden területét felül kell vizsgálni. Erre jelenleg közel 42 MFt-
ot fordít az önkormányzat. A környéken a legmagasabb szociális kiadással rendelkező
település vagyunk.

Kérdezi a képviselő-testületet, van-e más javaslatuk a takarékossági intézkedésekhez?
Megállapítja, hogy egyéb javaslat, észrevétel nem érkezett, kéri a képviselő-testületet, hogy
aki elfogadja az önkormányzat feladatellátásra, gazdálkodásra vonatkozó javaslatokat,
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:

113/2009. (IX.22.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önkormányzat feladatellátásra, gazdálkodásra
vonatkozó javaslatokat az előterjesztés szerint elfogadja és
felkéri:

1. a Polgármestert a szükséges egyeztetések megkezdésére
az érintett szervezetek vezetőivel,

2. a bizottságokat tekintsék át a bizottság feladataihoz
kapcsolódó helyi rendeleteket, tegyenek javaslatot azok
módosítására.

Határidő: a következő képviselő-testületi ülés.
Felelős: bizottság elnökök, Polgármester.

4.) Beszámoló az Általános Iskola 2008/2009. évi oktatási évről, különös tekintettel a
személyi és tárgyi feltételekről, 2009/2010. tanév előkészítéséről, tornaterem
kihasználtsága.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a napirendi pont
tárgyalása során Villand József iskolaigazgató szóbeli tájékoztatást fog adni a tornaterem
kihasználtságáról. Felkéri a napirend előadóját tartsa meg beszámolóját.

Villand József iskolaigazgató szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az írásos anyagban a
tornaterem kihasználtsága és a bérleti díjak, bevételek nem szerepelnek. 2009. 09. 01-ig
250.500,- Ft volt. Terveik között szerepel felnőtt labdarúgó kupa szervezése, ezzel is növelni
tudják a bevételeket. Egyéb bevételeik között szerepel terembérlet, nevezési díjak a
versenyeknél. Várja az anyaggal kapcsolatos kérdéseket.

Ország Mihály András képviselő: véleménye szerint az iskola vezetése jó munkát végez.
Komoly  pályázati  összeget  nyert  az  iskola  és  óvoda.  Jó  gondolatnak  tartja,  hogy  nyelv-  és
ECDL tanfolyamatokat fognak indítani az iskolában, ha ez a gyakorlatban is megvalósul,
akkor bevételt fog hozni az iskolának. Örömtelinek tartja a kompetenciamérés eredményét,
miszerint 2006 és 2008 között a szövegértés és matematika területén emelkedés mutatkozik.
Ezek az eredmények azonban még messze nem elegendőek, hogy az iskola olyan legyen,
amilyennek lennie kell, de az út, az irány megfelelő.
Hiányolja, hogy a polgárőrség képviselője és a művelődésszervező nem jelent meg a testületi
ülésen.

Kravecz Lászlóné polgármester, csatlakozva Ország Mihály képviselőhöz, egyetért azzal,
hogy elmozdulás tapasztalható az iskolában. Bízik abban, hogy a 29 milliós pályázati pénz
formailag és tartalmilag előrevigye az iskolát.
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Lipót Pál Józsefné képviselő örömmel tapasztalja, hogy az iskolában tanulók létszáma csak
minimálisan csökkent.

Bernula István képviselő kérdése, hogy a pedagógusok a plusz terheléseket hogyan viselik?

Villand József iskolaigazgató válaszolva a kérdésre elmondja, hogy a 22 milliós képzési
pályázat teljes körű szakmai megújulást jelent. Sajnos a január, február környékére ígért
pályázati elbírálás csúszott májusra, a szerződéskötés júliusra, így az eredeti tervet nem
tudták tartani, miszerint augusztus második felébe megkezdődhettek volna a képzések. Nagy
terhet jelent ez a pedagógusoknak, ennek ára van, összesen három pedagógus érintett.

Fekete Sándorné képviselő beszámol arról, hogy az új közétkeztetési szolgáltatóval az
iskola is meg van elégedve, a gyerekeknek ízlik az étel.

Ország Mihály András képviselő megköszöni az iskolának, óvodának a falunapon nyújtott
teljesítményét. Jó döntésnek tartja, hogy a szervezéssel Reichné Tallárom Györgyit bízták
meg.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb
kérdés, észrevétel nem volt. 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:

114/2009. (IX.22.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Nyáry Pál Általános és AMI 2008/2009. oktatási
évről, különös tekintettel a személyi és tárgyi feltételekről,
a 2009/2010. tanév előkészítéséről, valamint a tornaterem
kihasználtságáról szóló beszámolóját elfogadja.

5.)A Nyáry Pál Általános Iskola és AMI házirend módosítása.

Kravecz Lászlóné polgármester átadja a szót Villand József iskolaigazgatónak.

Villand József iskolaigazgató elmondja, hogy a tanévzáró értekezleten a nevelőtestület már
megfogalmazta véleményét, hogy a házirend szigorítását tartaná szükségesnek. Egyrészt az
országosan megfigyelhető jelenségek miatt, másrészt mert az iskolában is egyre nagyobb
számban fordultak elő nem kívánatos események a mobiltelefon használatával kapcsolatosan,
ami nem megengedhető. Augusztusban megszületett a nevelőtestületi döntés, a szülői
munkaközösség és a diákönkormányzat véleményezte. A diákönkormányzat nem, a szülői
munkaközösség viszont 100 %-osan egyetértettek azzal, hogy az iskola területére –
amennyiben ezzel a képviselő-testület is egyetért – ne lehessen bevinni. Az iskola területén
titkárság működik, innét – ha bármilyen probléma van – lehet telefonálni.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban
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hozzászólás nem volt. Kéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a házirend módosításával,
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:

115/2009. (IX.22.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Nyáry Pál Általános Iskola és AMI
házirendjének 4. pontját az alábbiak szerint módosította:

„Az iskola területére tanítási időben és a napközibe a
tanulók mobiltelefont nem hozhatnak. Ellenkező esetben a
nevelő a telefont elveheti, első alkalommal a tanítás végén
a tanuló, további esetekben csak a szülő kaphatja vissza!
Az intézmény területére behozott mobiltelefonért az iskola
felelősséget nem vállal!”

Határidő: 2009. szeptember 22.
Felelős: Intézményvezető.

6.) A Nyáry Pál Általános Iskola és AMI művészeti oktatás térítési díjai.

Kravecz Lászlóné polgármester kérdezi a képviselő-testületet, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban van-e kérdés?

Zinger Miklós jegyző elmondja, hogy a térítési díjak vonatkozásában változás nincs.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért a rendelet módosításával, 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 rendeletet alkotta:

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

11/2009. (IX.23.) sz.  r e n d e l e t e

az oktatási és alapfokú művészetoktatási intézményi képzés keretein belül az alapfokú
zeneművészeti képzés során fizetendő térítési díj és tandíj meghatározásáról szóló

15/2007. (IX.19.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.

2. §

(1) A rendelet 9. § (4) bekezdése a következőkre módosul:
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„(4) Az állami költségvetésből biztosított alap normatív hozzájárul összegét a Magyar
Köztársaság mindenkori költségvetésről szóló törvény tartalmazza.”

(2) A rendelet 14. §-a (2) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklete helyébe jelen
rendelet 1. számú melléklete lép.

(3) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2009/2010-es tanévben
kell alkalmazni.

7.) Az intézmények alapító okiratának módosítása.

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

Zinger Miklós jegyző szóbeli kiegészítésében tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy
szeptember 30-ig el kell végezni az új szakfeladat rend szerinti feladat-meghatározásokat és
az ezzel összefüggő alapító okirat módosításokat. Előterjesztés keretében tesznek  javaslatot
valamennyi költségvetési szerv alapító okiratainak módosítására. A Polgármesteri Hivatal
ellátandó alaptevékenysége bővült. Az óvoda tevékenységi meghatározásánál az intézmény
vezetője tett javaslatot arra vonatkozóan, hogy a gyógytestnevelés és a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek integrált óvodai nevelése is bekerüljön a feladatok közé. Ezzel
kapcsolatban kéri az intézményvezetőt, hogy költségvetési vonzatairól, esetleges személyi,
tárgyi feltételeiről tájékoztassa a képviselő-testületet.

Lipót Pál Józsefné képviselő, intézményvezető tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a
gyógytestnevelés beindításához plusz költségre nincs szükség, a személyi feltétel biztosítva
van. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált óvodai nevelésének felvételét
azért kérnék az alapító okiratba a TÁMOP 3.1.4. pályázat projekt indító megbeszélésen
felhívták a figyelmüket, hogy ez kimaradt és az integráció bevezetéséhez fontos. Személyi,
tárgyi feltétele nincs.

Villand József iskolaigazgató a fentiekkel kapcsolatban elmondja, hogy az iskolában 3. éve
működik az integrációs rendszer és szakértők véleménye szerint is fontos, hogy ez már az
óvodában is működjön.

Zinger Miklós jegyző elmondja, hogy külön kell szavazni arról, hogy az alapító okirat
módosítása kiegészüljön a gyógytestnevelés bevezetésével, ill. a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek integrált óvodai nevelésével, úgy hogy az év hátralévő részében
módosuljon, valamint 2010. január 1-től.

Kravecz Lászlóné polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy az
óvoda alapító okiratába bekerüljön a gyógytestnevelés és a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek integrált óvodai nevelése, szavazzon.

A javaslatot Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb
kérdés, észrevétel nem érkezett.
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Kéri a képviselő-testületet, hogy aki elfogadja az intézmények alapító okiratának
módosítására vonatkozó előterjesztést 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:

116/2009. (IX.22.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

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.

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 és azokat terjessze be
fenntartói jóváhagyásra, illetve az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalását követően a nevelési és
oktatási intézmények a Közoktatás Információs Rendszere részére továbbítsák

Határidő: 2. pont: 2009. szeptember 30.
3. pont: soron következő 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 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 (tanulásban akadályozott BNO F70, iskolai képességek kevert zavara BNO
F81.3, látássérült BNO H5420). (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.
(diszlexia BNO F81.0, diszgráfia BNO F81.1, diszkalkulia BNO F81.2, kevert
specifikus fejlődési zavar BNO F83). (SNI/b)
Integrált oktatás, nevelés”

2. Az Alapító Okirat 4. pontja  „Az intézmény alaptevékenysége és egyéb feladatai:” utolsó bekezdése
után az alábbiakkal egészül ki:

„Szakfeladatrend  2010. január 01.-től:

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
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852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1-4. évfolyam)
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okra visszavezethető, tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek nevelése,
oktatása (tanulásban akadályozott BNO F70, iskolai képességek kevert zavara BNO
F81.3, látássérült BNO H5420). (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.
(diszlexia BNO F81.0, diszgráfia BNO F81.1, diszkalkulia BNO F81.2, kevert
specifikus fejlődési zavar BNO F83). (SNI/b)
Integrált oktatás, nevelés
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5-8. évfolyam)
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okra visszavezethető, tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek nevelése,
oktatása (tanulásban akadályozott BNO F70, iskolai képességek kevert zavara BNO
F81.3, látássérült BNO H5420). (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.
(diszlexia BNO F81.0, diszgráfia BNO F81.1, diszkalkulia BNO F81.2, kevert
specifikus fejlődési zavar BNO F83). (SNI/b)
Integrált oktatás, nevelés

85203 Alapfokú művészetoktatás
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban

85591 Máshova nem sorolható egyéb oktatás
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

5629 Egyéb vendéglátás
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés

89011 Esélyegyenlőség elősegítését és az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó
tevékenységek és programok

890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok
részére

9312 Sporttevékenység és támogatása
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

3.Az Alapító Okirat 4. pontjában meghatározott 2010. január 01-t megelőzően érvényes
szakfeladatrend

2009. december 31.-n hatályát veszti.

4. Az Alapító Okirat 21. pontja az alábbi alpontokkal egészül ki:

21.1. A költségvetési szerv kisegítő tevékenysége (a Magyar Köztársaság Pénzügyminisztere által
kiadott, 2010. január 1. napjától érvényes szakágazati rend szerint):
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
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21.2. A költségvetési szerv által ellátott tevékenységek forrásai:
21.2.1. normatív állami támogatás,
21.2.2. pályázati úton elnyert támogatás,
21.2.3. önkormányzati saját forrás,
21.2.4. az intézmény saját bevétele.

21.3. A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenysége, ezek arányainak felső határa a
költségvetési szerv kiadásaiban:

21.3.1. A költségvetési szerv kisegítő tevékenységet az alaptevékenységétől eltérő, az
alaptevékenység ellátására létrehozott kapacitás kihasználását célzó,
államháztartás körébe tartozó szervezet, vagy természetes személy számára
nem kötelezően, és nem haszonszerzés céljából végez.

21.3.2. A költségvetési szerv kisegítő tevékenységei az alábbiak:
21.3.2.1. A költségvetési szerv területén iskolai büfé üzemeltetése – bérleti

szerződés alapján –engedélyezett.
21.3.2.2. A költségvetési szerv helyiségeinek (tornaterem, tantermek és
szaktantermek) bérbeadása – bérleti szerződés alapján, amennyiben a bérbeadás az
oktató-nevelő munkát nem zavarja és akadályozza – engedélyezett.

21.4. A költségvetési szerv kisegítő tevékenysége folytatásából származó bevétele nem haladhatja
meg a szerv tárgyévi intézményi költségvetése bevételi előirányzatának 1 %-át.

21.5. A költségvetési szerv kisegítő tevékenysége folytatásából származó kiadása nem haladhatja
meg a szerv tárgyévi intézményi költségvetése kiadási előirányzatának 1 %-át, de legfeljebb az előző
pontban meghatározott ,és teljesített bevétel erejéig terjedhet.

5. A módosítás 2009. szeptember 23. napján lép hatályba

2. sz. melléklet

Módosító okirat
a „Napsugár” Óvoda Nyáregyháza Alapító Okiratának módosításáról

1. Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiakkal egészül ki:

„Gyógytestnevelés bevezetése a gyermekek egészséges fejlődése érdekében.

Halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű gyermekek integrált óvodai nevelése”

2. Az Alapító Okirat 4. pontja „ Intézmény feladata:” utolsó bekezdése után az alábbiakkal egészül ki:

„Szakfeladatrend  2010. január 01.-től:
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Gyógytestnevelés bevezetése a gyermekek egészséges fejlődése érdekében.
Halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű gyermekek integrált óvodai nevelése

3.Az Alapító Okirat 4. pontjában meghatározott 2010. január 01-t megelőzően érvényes
szakfeladatrend 2009. december 31.-n hatályát veszti.
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4. A módosítás 2009. szeptember 23. napján lép hatályba

3. sz. melléklet

Módosító okirat
a Nyáregyháza község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról

1. Az Alapító Okirat 1. pontja „4. Ellátandó alaptevékenységek” az eddigieken túl a  következő
szöveggel egészül ki:

„Szakfeladatrend  2010. január 01.-től:

381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása

381104 Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,
szállítása, átrakása

411000 Épületépítési projekt szervezése
412000 Lakó- és nem lakóépület építése
421100 Út, autópálya építése
431100 Bontás
431200 Építési terület előkészítése
493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
521012 Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
522130 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás
559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása
562100 Rendezvényi étkeztetés
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562916 Üdülői, tábori étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
649000 Egyéb pénzügyi közvetítés
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
750000 Állat-egészségügyi ellátás
811000 Építményüzemeltetés
813000 Zöldterület-kezelés
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati

választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó

tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási

tevékenysége
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
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841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
841172 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi,

területi szinteken
841173 Statisztikai tevékenység
841191 Nemzeti ünnepek programjai
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841357 Információs társadalom fejlesztésének támogatása
841358 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
841361 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai
841362 Működő tőke-beruházások komplex támogatásai
841363 Szektorhoz nem köthető komplex regionális gazdaságfejlesztési

projektek támogatása
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával

összefüggő szolgáltatások
841402 Közvilágítás
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások

elszámolásai
841902 Központi költségvetési befizetések
842152 Nemzetközi oktatási együttműködés
842153 Nemzetközi kulturális együttműködés
842154 Nemzetközi ifjúsági együttműködés
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
842206 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem)
842360 Kárpótlási, kárrendezési, kártalanítási tevékenység
842421 Közterület rendjének fenntartása
842428 Bűnmegelőzés
842532 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
882111 Rendszeres szociális segély
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882201 Adósságkezelési szolgáltatás
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése
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889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
889949 Egyéb, m.n.s. lakáshoz jutást segítő támogatások
890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex

tevékenységek és programok
890112 Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek

és programok
890113 Nemek társadalmi egyenlőségének megvalósítását célzó

tevékenységek és programok
890114 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét

javító programok
890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű

gyermekek, fiatalok részére
890116 Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek,

programok
890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok,

támogatások
890122 Fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének előmozdításával

kapcsolatos egyéb tevékenység
890123 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját segítő programok,

támogatások
890124 Fogyatékossággal élők életminőségének javítását célzó programok

és támogatások
890125 Komplex rehabilitációs programok fejlesztése, támogatása
890211 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szolgáltatások

fejlesztése, működtetése
890212 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok
890213 Ifjúságszakmai fejlesztési feladatok
890214 A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások
890215 A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos

gondolkodásának fejlesztését segítő programok
890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint

támogatásuk
890221 Az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó időskor

megteremtését célzó programok
890222 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint

támogatásuk
890301 Civil szervezetek működési támogatása
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
890303 Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek
890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztatás
890443 Közmunka
890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása
931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
931203 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és

támogatása
931206 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak
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931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
931302 Fogyatékossággal élők szabadidősport- (rekreációs sport-)

tevékenysége és támogatása
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés

E mellett ellátja azokat az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb feladatokat,
amelyekre az önkormányzat intézményt nem hozott létre az alábbi szakfeladatokon:

2010. január 1-től Szociális terület
Alaptevékenysége:
856012 Korai fejlesztés, gondozás
856013 Fejlesztő felkészítés
882201 Adósságkezelési szolgáltatás
879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

2010. január 1-től víztermelés, -kezelés, szennyvíz gyűjtése, kezelése területe

 Alaptevékenysége:
360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Kisegítő tevékenység/vállalkozási tevékenység:
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
429100 Vízi létesítmény építése

2010. január 1-től:  közművelődési terület
Művelődési Ház

Alaptevékenysége:
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

2010. január 1-től közművelődési terület
Könyvtár

Alaptevékenysége:
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
910121Könytári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910123 Könyvtári szolgáltatások

2010. január 1-től: egészségügyi terület
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Alaptevékenysége:

862101 Háziorvosi alapellátás

862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862301 Fogorvosi alapellátás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás

2010. január 1-től: egyéb terület

Alaptevékenysége:

591301 Filmhez kapcsolódó jogok és jövedelem engedélyezése
591302 Film-, video- és televízió-műsor terjesztése
592012 Élőhangfelvétel készítése
631200 Világháló-portál szolgáltatás
649000 Egyéb pénzügyi közvetítés
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
829000 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység

2.Az Alapító Okirat 4. pontjában meghatározott 2010. január 01-t megelőzően érvényes
szakfeladatrend, és egyéb feladat meghatározás 2009. december 31.-n hatályát veszti.

3. A módosítás 2009. szeptember 23. napján lép hatályba.

8.) Művelődésszervező eddig végzett tevékenységéről beszámoló.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Reichné Tallárom
Györgyi a napirend előadója gyermeke betegsége miatt nem tud részt venni a testületi ülésen.
Reichné Tallárom Györgyi jelenleg megbízási szerződéssel dolgozik, jövő év elején fog
munkaviszonyt létesíteni. Beszámolója önmagáért beszél, munkáját jól végzi, sok programot
szervezett, némi elmozdulás is történt a művelődési ház kihasználtságánál. Átadja a szót a
képviselő-testületnek.

Lipót Pál Józsefné képviselő véleménye szerint Reichné alkalmazásával a község jól járt,
felélénkült a művelődési élet. Javasolja, hogy képviselő-testületi dicséretben részesítsék.
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Fekete Sándorné képviselő javasolja a képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat
dolgozóit a Falunapi rendezvény előkészítésében és azt követően a takarításban végzett
munkájukért dicséretben részesítsék.

Maszel László képviselő egyetért Fekete Sándorné képviselő javaslatával, mert nemcsak az
előkészítést, hanem a rendezvény utáni napon a bontási és takarítási munkálatokat is
elvégezték.
Kéri, hogy a honlapra a falunapi rendezvény költsége kerüljön fel.

Bernula István képviselő elmondja, hogy a falunap sikeréért sokan hoztak áldozatot.
Tapasztalat alapján elmondja, hogy mindenki pozitívan reagált a rendezvényről. Kéri, hogy a
jövőben az önkormányzati sátorra ne kerüljön fel a VIP kiírás.

Ország Mihály András képviselő csatlakozik Maszel László képviselő javaslatához, hogy a
falunapi rendezvény költsége kerüljön fel a honlapra. Fontos lenne a megfelelő állandó és
gyors tájékoztatás. Javasolja ezt a művelődés-szervező által szervezett programokra is.

Vajasné Kovács Éva képviselő elmondja, hogy a falunapi rendezvény előtt már fent volt a
nem hivatalos honlapon, hogy miért kellett kötelezővé tenni az iskolásoknak a részvételt. A
szülők viszont kérték tolmácsolja, - mivel sikeresen zárult a falunap, a gyerekek is jól érezték
magukat - hogy ez a jövőben így legyen.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb
kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a művelődés-
szervező eddig végzett tevékenységéről szóló 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:

117/2009. (IX.22.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Művelődés-szervező eddig végzett
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Kravecz Lászlóné polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért az elhangzott
javaslattal,  miszerint a művelődés-szervezőt dicséretben részesítsék, 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:

118/2009. (IX.22.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Önkormányzatának Képviselő-testülete
Reichné Tallárom Györgyi művelődés-szervezőt a Falunapi
rendezvény szervezésében, lebonyolításában végzett
munkájáért Képviselő-testületi dicséretben részesíti.
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Kravecz Lászlóné polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy az
önkormányzatnál foglalkoztatott közmunkásokat dicséretben részesítsék 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:

119/2009. (IX.22.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önkormányzatnál foglalkoztatott
közmunkásokat a Falunapi rendezvény előkészítésénél és a
rendezvény utáni munkájukért Képviselő-testületi
dicséretben részesíti.

9.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat.

Kravecz Lászlóné polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy véleménye
szerint folytatni kell a hagyományt az ösztöndíjpályázathoz csatlakozást illetően. Úgy
gondolja, hogy van megtartó ereje a támogatásnak, mivel már van olyan támogatott személy,
aki az iskolában tanít.

Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a
képviselő-testületet, hogy aki egyetért a csatlakozással, 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:

120/2009. (IX.22.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához.

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

10.) Támogatási kérelem.

Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti a Polgárőr Egyesület kérelmét, mely szerint az
egyesületen belül működő íjász szakkör nehezebb sorsú fiatal tagjai részére kérnek 50.000,-
Ft támogatást, íjak beszerzésére.

Megállapítja, hogy kérdés észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, hogy aki
egyetért a támogatással 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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121/2009. (IX.22.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Polgárőr Egyesületnek az 50.000,- Ft támogatást
megadja azzal a feltétellel, hogy elszámolási kötelezettsége
van az egyesületnek az önkormányzat felé.

Határidő: azonnal
Felelelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

11.) Egyebek.

a) Lakáskérelem – zárt ülés –

b) Telekvásárlásra ajánlat.

Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti Börzsey Zoltán Nyáregyháza, Nyáry Pál út 21.
szám alatti lakos beadványát, miszerint felajánlja az önkormányzatnak megvételre a 290/4.
hrsz-on található 7825 m2 területű beépítetlen ingatlant 7,5 MFt vételáron. A tulajdoni lapon
2/8 arányban, 1928-as bejegyzéssel más tulajdonos is szerepel. Magasnak tartja a vételárat.
Várja a képviselő-testület véleményét, javaslatát.

Maszel László képviselő irreálisan magasnak tartja a vételárat.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett.
Kéri a képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben szereplő határozatról döntsön.

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:

122/2009. (IX.22.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Börzsey Zoltán Nyáregyháza, Nyáry Pál út 21.
szám alatti lakos vételi ajánlatát a magas vételár miatt nem
fogadja el, valamint a 2/8 arányban tulajdonosként
bejegyzett Vecserek Ferenc tulajdonosi jogait is tisztázni
kell.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

c) dr. Hajduhegyi Ágnes kérelme.

Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti dr. Hajduhegyi Ágnes házi gyermekorvos
kérelmét, mely szerint az általa használt, de az önkormányzat tulajdonában lévő rendelőben
szerdai napokon 16-18 óráig homeopátiai magánrendelést szeretne tartani az ÁNTSZ
engedélyek megszerzése után. Az előterjesztés szerint két javaslatot tesz, térítés
meghatározásával, ill. térítésmentesen. Várja a képviselő-testület véleményét, javaslatát.
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Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel nem érkezett, kéri a
képviselő-testületet, aki elfogadja, hogy térítésmentesen rendelkezésre bocsájtsák a rendelőt,
szavazzon.

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

123/2009. (IX.22.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete dr. Hajduhegyi Ágnes gyermek háziorvos részére
az általa használt rendelőt szerdai napokon 16-18 óráig
homeopátiai magánrendelésre engedélyezi az ÁNTSZ
engedélyek megszerzését követően, térítés nélkül.

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

d) Peterdi Istvánné kérelme.

Kravecz Lászlóné polgármester előterjeszti Peterdi Istvánné Nyáregyháza, Petőfi u. 4. szám
alatti önkormányzati lakásbérlő kérelmét, mely szerint vezetékes víz bekötéséhez, ill.
csatorna rácsatlakozáshoz kéri a képviselő-testület hozzájárulását. Tájékoztatja a képviselő-
testületet, hogy ez az önkormányzatnak törvényi kötelezettsége. A Nyár-Víz Kft. vezetőjével
egyeztetve a közmunkások a munkát elvégzik.

Bernula István képviselő kérdezi, hogy kérelmező szerepel-e a lakbérhátralékosok között?

Kravecz Lászlóné polgármester válasza: igen hátralékos, de már elkezdte fizetni.

Maszel László képviselő javasolja, hogy a hátralék befizetése után történjen meg a bekötés.

Ország Mihály András képviselő javasolja a kérelmező támogatását.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett.
Kéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért  az előterjesztés szerinti javaslattal, szavazzon.

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

124/2009. (IX.22.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Nyáregyháza, Petőfi u. 4. szám alatti „A” jelű
lakás vezetékes vízzel való ellátása, illetve a csatorna
rácsatlakozás elkészítéséhez hozzájárul.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Nyár-Víz Kft.
vezetőjével egyeztetve készítesse el a munkát.
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Határidő: 2009. október 30.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

e) Fogorvosi rendelőben felszerelések javítása.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a fogorvosi
rendelőben lévő eszközök közül a turbina, a vízszelep meghibásodott. A javítást meg kellett
rendelni. A javítás összege közel 100 eFt. Kéri a testület hozzájárulását.

Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem érkezett. 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:

125/2009. (IX.22.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a fogorvosi rendelőben meghibásodott eszközök
javítási költségére 100.000,- Ft-ot biztosít.

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

f) Református Egyház kérelme.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2009. november 14-
én az egyházközösség támogatói bált szeretne rendezni. Kérik, hogy az iskola auláját
térítésmentesen bocsájtsák rendelkezésükre.

Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a
képviselő-testület támogatását a kérelem elfogadására.

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:

126/2009. (IX.22.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete térítésmentesen rendelkezésre bocsájtja a
Református  Egyház  részére   a  Nyáry  Pál  Általános  Iskola
és AMI auláját a 2009. november 14-én megrendezésre
kerülő támogatói bál megrendezésére.

g) Javaslat az „Év családja Pest Megyében” díjra.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Pest Megye
Közgyűlésének Elnökétől megkeresés érkezett, miszerint az „Év családja Pest Megyében”
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kitüntetést kaphat az a család, aki több gyermeket nevel, az iskolában helytállnak, idősekkel
együtt élnek. Felterjesztésre javasolja Micsinai Attila családját a Széchenyi utca 28. szám
alatt. Az iskolából nagyon pozitív véleményt írtak a gyermekekről. A családban 4 gyermek
van, nagyszülővel együtt élnek. Kéri a képviselő-testület véleményét.

Maszel László képviselő maximálisan támogatja a javaslatot.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy más javaslat nem érkezett. 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:

127/2009. (IX.22.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az „Év családja Pest Megyében” díjra javasolja
felterjeszteni Micsinai Attila Nyáregyháza, Széchenyi út
28. szám alatti lakos családját.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

h) Tájékoztató a Falunapról.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Falunapra
tervezett költséget teljes egészében nem használta fel az önkormányzat. Összesen az
önkormányzat pénzéből 227 eFt-ot használtak fel, ebbe a mobil WC-k bérlése is benne volt.
A fellépő művészek szponzori támogatásokból lettek fizetve. A Nyáry Éva kiállítás és a
Szent Korona kiállítás alkalmával a fennmaradó összeg felhasználásra kerül.

i) Nyáry Pál Szövetkezet kérelme.

Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti és Nyáry Pál Szövetkezet kérelmét, miszerint a 11
ha bérbe adott területre 40 %-os mértékű méltányos haszonbérlet mérséklésre kéri a
képviselő-testület hozzájárulását az aszály okozta károk miatt. Tájékoztatja a képviselő-
testületet, hogy a szövetkezet elnöke nagyon segítőkész, amikor önkormányzati területek
tárcsázásában kér segítséget. Várja a képviselő-testület véleményét, javaslatát.

Bernula István képviselő elmondja, hogy a kérelemben foglaltak a valóságot tükrözik.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett.
Kéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a haszonbérletből 40 % kedvezményt adjon az
önkormányzat, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül egy
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
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128/2009. (IX.22.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Nyáry Pál Szövetkezet kérelmének helyt ad.
Hozzájárul a haszonbérleti díj 40 %-os mértékű
mérsékléséhez a 2009. évre vonatkozóan.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

j) Nyárfás öntöző más célú hasznosítása.

Kravecz Lászlóné polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy oda került
a sor, hogy a környezetvédelmi szakfelügyelőség részéről ellenőrizni kell minden ilyen
jellegű területet. Kint járt a földhivatal képviselője, és kiderült, hogy nincs más célú
hasznosításunk. Megtörtént a jegyzőkönyv felvétele, megérkezett a határozat, miszerint
12.881.560,- Ft-ot kell fizetni a művelési ágból kivonásért és a más célú hasznosítás miatt.
Ezt egy összegben kell befizetni Dánszentmiklóssal közösen.
A Koordinációs Bizottság tagjaival közösen megpróbál az INNOTERV-hez fordulni és velük
kifizettetni ezt az összeget.

Fekete Sándorné képviselő egyetért a javaslattal, hogy tárgyaljanak az INNOTERV-el és a
gesztorral.

k) Szüreti bál szervezése.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy újabb szüreti bált
szerveznek, október 17-re. Az összefogó szervezet a Polgárőr Egyesület lesz. Kérik, hogy a
Művelődési Házat térítésmentesen adja át az önkormányzat a próbákhoz, ill. a sportpálya
területén sátorhelyet is kérnek. Ehhez a képviselőt-testület hozzájárulása szükséges.

Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem érkezett. Kéri a képviselő-
testületet, hogy aki elfogadja a kérelemben foglaltakat, 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:

129/2009. (IX.22.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2009. október 17-én megrendezésre kerülő
Szüreti Bál próbáihoz a Kovács István Művelődési Házat,
valamint a Sportpálya területén sátorhelyet térítésmentesen
a Polgárőr Egyesület részére biztosít.

Megbízza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírásával.

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



26

l) IKSZT pályázat.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az IKSZT
címbirtokosai vagyunk. A pályázatot be kell nyújtani szeptember 30-ig. Egyedül nem tudja
felvállalni a pályázat elkészítését. Ehhez kért ajánlatot a kistérségi LEADER programon
belüli pályázat készítőtől. Ennek költsége 170 eFt + ÁFA. A pályázat 100 %-os
támogatottságú. Kéri a képviselő-testület hozzájárulását.

Az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. Kéri a képviselőt-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:

130/2009. (IX.22.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megbízza Birkás-Nagy Balázst az IKSZT pályázat
elkészítésével 170 eFt + ÁFA díjazás ellenében.
A Testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási
szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

m) Bernula István megválasztása az Egészségügyi és Környezetvédelmi
Bizottságba.

Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti Maszel László képviselő javaslatát, miszerint az
Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság tagjává Bernula István képviselőt válasszák
meg, mivel a bizottság létszáma csökkent, Bodnár Lászlóné tagsága köztisztviselői
munkaviszonya miatt összeférhetetlen.
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 nélkül 1 tartózkodás
mellett a következő határozatot hozta:

131/2009. (IX.22.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság
tagjává Bernula István képviselőt megválasztja.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.
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Egyéb tájékoztatás.

Kravecz Lászlóné polgármester kedves kötelességének tesz eleget: Köztársasági Ösztöndíjat
kapott Kovács Kinga.

Megköszöni a vendégek részvételét. Megállapítja, hogy a napirenden szereplő kérdéseket
megtárgyalta a képviselő-testület. Egyéb hozzászólás, javaslat, kérdés nem érkezett, a
nyilvános ülést 19.00 órakor bezárja. A további napirendi pontok tárgyalását zárt ülésen
folytatja.

- kmf -

       Kravecz Lászlóné                                                    Zinger Miklós
polgármester                                                                                             jegyző
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