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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november
09-én  16.30 órai kezdettel megtartott, rendkívüli nyilvános üléséről,
Nyáregyháza, Nyáry Pál u. 37. szám alatt.

Jelen vannak:
szavazati joggal:   Kravecz Lászlóné polgármester

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

tanácskozási joggal:  Zinger Miklós jegyző

Kravecz Lászlóné polgármester köszönti a  Képviselő-testület tagjait.  Megállapítja, hogy az
ülés határozatképes, mivel a 12 fős testület 10 tagja megjelent. Javaslatára az ülés napirendjét
a Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el:

1.) Dánszentmiklós-Nyáregyháza szennyvízcsatorna beruházás II. ütemében
közreműködő szakemberek kiválasztása.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a csatorna-beruházás
II. ütemében közreműködő szakterületek ellátásra szükségessé vált a megfelelő szakemberek
kiválasztása. A projektmenedzseri feladatokkal az EPOMAP Kft-t 6.000.000,- Ft + Áfa
vállalási díjért, a könyvvizsgálói feladatokkal a Steuertip Kft-t 1.000.000,- Ft + Áfa díjért, a
PR feladatok végzésével a MAM  Tanácsadó Kft-t 1.500.000,- Ft  + Áfa összegért javasolja
megbízni.

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy fentieket a Koordinációs Bizottság tárgyalta és azt
elfogadásra javasolja.

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

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, 10 igen szavazattal, ellenvélemény és  tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
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148/2009. (XI.09.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Dánszentmiklós-Nyáregyháza csatorna-
beruházás II. ütemének megvalósítására benyújtott
pályázatának (KEOP-7.1.0-2008.) projektmenedzseri
feladataival az EPOMAP Kft-t 6.000.000,- Ft + Áfa
vállalási díjért, a könyvvizsgálói feladatokkal  a Steuertip
Kft-t 1.000.000,- Ft + Áfa díjért, a PR feladatok végzésével
a  MAM  Tanácsadó  Kft-t  1.500.000,-  Ft  +  Áfa  vállalási
összegért bízza meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

2.) Belső ellenőrzési terv.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Belső Ellenőrzési
Tervet  november  15-ig be kell küldeni a Monor és Térsége Többcélú Kistérségi
Társuláshoz. Nem biztos, hogy erre elég lesz a központi pályázatból kapott pénz. Az
alábbiakban felsorolt pontokat kell beépíteni a belső ellenőrzési tervbe:

· normatívák vizsgálata célellenőrzéssel, (az igénylések megalapozottsága,
szabályszerűsége,

· helyi adók, iparűzési adók ellenőrzése a vállalkozások által beadott bevallások
tartalmi ellenőrzése,

· belső ellenőrzési feladatok összeállítását megalapozó elemzések.

Átadja a szót a képviselő-testületnek.

Lipót Pál Józsefné képviselő javasolja, hogy kerüljön beépítésre a belső ellenőrzési tervbe a
pedagógusok létszámának ellenőrzése.

Kravecz Lászlóné polgármester egyetért a javaslat kiegészítésével, kéri a képviselő-
testületet, hogy szavazzon.

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

149/2009. (XI.09.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Nyáregyháza Község Önkormányzatának 2010.
évi belső ellenőrzési tervét az alábbiakban határozza meg:

1. Normatívák vizsgálata.
Ø Az ellenőrzés célja: Normatívák vizsgálata,

igénylések szabályszerűsége, megalapozottsága.
Ø Az ellenőrzés típusa: Célellenőrzés.
Ø Az ellenőrzés módja: Tételes vizsgálat.
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Ø Ellenőrzési időszak: 2009. év
Ø Ellenőrzés ütemezése: 2010. április.

2. Helyi adó ellenőrzése.
Ø Az  ellenőrzés célja: Iparűzési adó

ellenőrzése, a vállalkozások által beadott bevallások
tartalmi ellenőrzése.

Ø Az ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés.
Ø Az ellenőrzés módja: mintavételezés
Ø Ellenőrzési időszak: jelen időszak
Ø Ellenőrzés ütemezése: 2010. június

3. Kockázatelemzés.
Ø Az ellenőrzés célja: Belső ellenőrzési

feladatok összeállítását megalapozó elemzés.
Ø Az ellenőrzés típusa: Célellenőrzés
Ø Az ellenőrzés módja: Tételes vizsgálat
Ø Ellenőrzési időszak: Jelen időszak
Ø Ellenőrzés ütemezése: 2009. szeptember

4. Tartalékkeret  –  a  szükség  szerinti  soron  kívüli
ellenőrzési feladatokra.

Határidő: 2009. november 15.
Felelős: Zinger Miklós jegyző

3.) Kovács Ferencné kérelme.

Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti Kovács Ferencné beadványát, melyben kéri a
képviselő-testület támogatását. Gyermeke súlyos cukorbeteg. Inzulinpumpára lenne
szükségük, melyhez OEP támogatást kapott, de így is 172.000,- Ft-ba kerül.

Átadja a szót a képviselő-testületnek.

Fekete Sándorné és Lipót Pál Józsefné képviselők javasolják, hogy támogassák a
kérelmezőt.

Bernula István képviselő javaslata, hogy ugyanazon összeggel támogassák Kovács
Ferencnét,  mint korábban Reichné Tallárom Györgyi gyermekét.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett,
kéri 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 10 tagja, 10 igen szavazattal, ellenvélemény és  tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
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150/2009. (XI.09.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Kovács Ferencné kérelmére Kovács Andor részére
inzulinpumpa beszerzése érdekében 138.000,- Ft összegű
támogatást biztosít.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
támogatás kifizetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

4.) Működési  hitel meghosszabbítása.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 123/2008.
(XI.25.) sz. Kt.  határozatával a Monor és Vidéke Takarékszövetkezetnél a folyószámla-hitel
szerződéskötést hagyott jóvá.
Az önkormányzatnak 19 MFt működési (folyószámla-) hitel szerződése van, aminek
futamideje, 2009. december 07-én lejár. Az önkormányzat fizetőképességének zavartalan
biztosításához ennek meghosszabbítása  szükséges. Javasolja a hitelszerződés
meghosszabbításának elfogadását. Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért a javaslattal,
szavazzon.

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

151/2009. (XI.09.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza a Polgármesterét, hogy a Monor és
Vidéke Takarékszövetkezetnél a folyószámla-hitelt
19.000.000,- Ft összegben 1 éves időtartamra
meghosszabbítsa.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirenden szereplő kérdéseket
megtárgyalta a képviselő-testület. Egyéb hozzászólás, javaslat, kérdés nem érkezett, a
rendkívüli  ülést 16.50 órakor bezárja.

- kmf -

        Kravecz Lászlóné                                                                                    Zinger Miklós
polgármester                                                                                             jegyző


