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I.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 09-
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
Kovács Jolán
Lipót Pál Józsefné
Maszel László
Ország Mihály András
Rabné Nánási Eszter
Sztahó István
Vajasné Kovács Éva képviselők.

tanácskozási joggal:  Zinger Miklós jegyző

Kravecz Lászlóné polgármester köszönti a  Képviselő-testület tagjait, a lakosság részéről
megjelent érdeklődőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 12 fős testület 10
tagja megjelent. Javaslatára az ülés napirendjét  - kiegészítve az egyebekkel -  a képviselő-
testület az alábbiak szerint fogadta el.

1.) Tájékoztató Nyáregyháza község egészségügyi helyzetéről.
Előadó: háziorvosok, gyermekorvos, védőnő, fogorvos.

2.) Köztisztviselői teljesítménykövetelmények meghatározása.
Előadó: jegyző.

3.) Civil szervezetek támogatása.
Előadó: jegyző.

4.) 2009. évi költségvetés módosítása.
Előadó: polgármester.

5.) Pályázati lehetőség településőr foglalkoztatására.
Előadó: polgármester.

6.) Pályázat megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására.
Előadó: polgármester.

7.) 2010. évi költségvetés módosítása.
Előadó: polgármester.

8.) Esélyegyenlőségi Program előterjesztése.
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Előadó: polgármester.
9.) Támogatás fogadására elkülönített számla nyitása.

Előadó: polgármester.

10.) Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása.
Előadó: jegyző.

11.) Egyebek.
a) Játszótéri pályázati lehetőségről információ.
b) Táncoktató tanár bérleti díj kedvezményre vonatkozó kérelme.
c) Március 27-én a Föld Órája rendezvényről tájékoztatás.
d) Kukorica labirintus építéséről tájékoztatás.
e) Bágyi Róbert kérelme járdaépítésre vonatkozóan.
f) Sportkör kérelme.
g) Kemenczei Anita kérelme.
h) Szociális otthoni elhelyezés – zárt ülés –

Kravecz Lászlóné polgármester a napirendek tárgyalása előtt tájékoztatást ad a két ülés
között eltelt időszakban végzett munkáról:

- elkészültek az utca névtáblák és megkezdődtek a felszerelések, folyamatosan haladnak
a dolgozók és festik újra a tartó oszlopokat.

- Korábbi döntés alapján 3 közvilágítási lámpa felszerelésére született határozat. A
Dózsa György úton megtörtént, de sajnos a Kossuthtelepi két lámpa felszerelése
akadályba ütközött, mert nem volt gyújtószál, ezt újra kell kezdeni.

- A rehabilitációs foglalkoztatással kapcsolatban tárgyalást folytatott, ez a későbbiekben
lesz tárgyalva.

- Tisztán Ritáék önkormányzati telek vásárlására vonatkozó adás-vételi szerződése
aláírásra került, a vételárat kifizették.

- Az  óvoda  alapítványnak  egy  székhely  aláírást  eszközölt  az  Ady  Endre  út  1/A-ra.  A
„Szülők a gyermekekért” alapítvány megújult, új vezetőség van.

- Energetikai tájékoztatót hallgatott meg és árajánlatokat kér ezektől a cégektől. Erre
vonatkozóan azonban valószínű szakembert kell fogadni, hogy eldöntse melyik a
legkedvezőbb lehetőség.

- A szemétszállítást egyeztette a szolgáltatóval, mely szerint az Ady Endre és a Nyáry
Pál úton kezdik a szemét összegyűjtését.

- A SODEXHO céggel tárgyalást folytatott a cafetéria utalványok szállítására
vonatkozóan, eddig 4-5 % között történt, ezt sikerült lealkudni 2,2 %-ra.

- Folyamatban van a csatorna projekt előrehaladási jelentésnek a hiánypótlása.
- Az Arany János utcában két napot dolgozott Epres Pál vállalkozó útjavításon.
- Megtörtént a nőnapi rendezvény, 65 fő vett részt.
- A nyárfás öntözőre vonatkozóan megkaptuk a fizetési felszólítást a 12 MFt-ra

vonatkozóan. Próbálnak lépéseket tenni erre vonatkozóan, akár fizetési kedvezményt
kapjanak.

- Ügyvédi költség vonatkozásában is érdeklődött a környező településeken, mellyel a
testület megbízta. Dánszentmiklóson 100 eFt-ot fizetnek esetenként. Vasadon nincs
átalánydíjas ügyvéd, de peres ügyük sem volt az elmúlt évben, Csévharaszton  3-4 ügy
van évente azt 50-70 eFt-onként esetileg fizetik. Monorierdőn a leválással
kapcsolatban több per van, ott 600 eFt van erre tervezve.

1.) Tájékoztató Nyáregyháza község egészségügyi helyzetéről.
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Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Egészségügyi és
Környezetvédelmi Bizottság az orvosok, ill. a védőnő beszámolóját megtárgyalta. A fogorvos
egyéb okokból nem tudott részt venni az ülésen. Kéri a bizottság elnökét mondja el az ülés
tapasztalatait.

Maszel László képviselő, az Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondja,
hogy az ülésen megtárgyalták a beszámolókat. Nem teljesen ért velük egyet, mert túl sok
benne a statisztika, részletesebb beszámolókra gondolt. A szóban tett kiegészítésekkel
javasolja a képviselő-testületnek a beszámolók elfogadását.

Kravecz Lászlóné polgármester átadja a szót a képviselő-testületnek, mondják el
véleményüket, javaslataikat.

Fekete Sándorné képviselő: szerződés-módosítási javaslattal kapcsolatban tárgyalhatunk-e?
Az új fogorvossal kapcsolatosan érdeklődik.

Kravecz Lászlóné polgármester: válaszolva a kérdésre elmondja, hogy a szerződés-
módosítás átadásra került az ügyvéd úrnak, nézze meg milyen előnyt, hátrányt jelent az
önkormányzatnak, van-e ezzel kapcsolatban bármifajta olyan szempont, amit figyelembe kell
venni. Tárgyalni erről most nem érdemes, meg kell várni az ügyvéd úr állásfoglalását.
Az új fogorvossal tárgyalt, a szükséges  pontokat még nem sikerült megszereznie. Ő tárgyalt a
saját ügyvédjével, aki szerint lehetne őt alkalmazni, mint helyettesítő fogorvos, amíg a
pontokat meg nem szerzi. Engedélye 2010. júliusig van.
Véleménye, hogy egy bizonytalané a biztost nem kell felmondani, mert ha nem tudja
megszerezni a szükséges engedélyeket, akkor nem fog engedélyt kapni a további munkájához.

Dr. Teveli Zsombor háziorvos: az orvosi nyilvántartás megújítása 5 évenként esedékes –
azon orvosoknál, akiknél ez aktuális, különböző igazolásokat kell beszerezni és benyújtani a
megfelelő hivatalba.

Maszel László képviselő kérdése Teveli doktorhoz: lehetséges az, hogy nem tudja
megszerezni a fogorvos a szükséges pontokat?

Dr. Teveli Zsombor háziorvos: ha két évig nem dolgozott, akkor a gyakorlati pontoknál
esetleg lehet mínusz, de ezt máshol behozhatja, ha például továbbképzésre jár. Azt gondolja,
ha szeretné megszerezni a pontokat, akkor ezt meg is tudja, ha csak nincs nagy lemaradásban.

A játszótér pályázattal kapcsolatban megemlíti, hogy hallotta, felmerült  a Felső-nyáregyházi
orvosi rendelő kertjében játszótér kialakítása. Olyan közterületi játszótérnek látja értelmét,
amelyiknek van gazdája, zárható legyen.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy szóba sem került az orvosi rendelő kertjében
játszótér kialakítása.

Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett.
Kéri a képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a háziorvosok, gyermekorvos, fogorvos,
védőnő  beszámolóját, szavazzon.
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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:

46/2010. (III.09.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a felnőtt háziorvosok, gyermekorvos, fogorvos,
védőnő egészségügyi helyzetéről szóló beszámolóját
elfogadja.

2.) Köztisztviselői teljesítménykövetelmények meghatározása.

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

Zinger Miklós jegyző szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a köztisztviselők
teljesítményértékelése alapjául szolgáló kiemelt célokat a képviselő-testületnek kell
meghatároznia, minden évben. Várja a képviselő-testület észrevételeit.

Fekete Sándorné képviselő kérdése: előfordult-e már, hogy a jegyző a fizetéseket 30 %-kal
megemelte, vagy lecsökkentette 20 %-kal.

Zinger Miklós jegyző válasza: ilyen esetek nem fordultak elő. Emelést is csak a
rendelkezésre álló bérkeret terhére lehet tenni. Az emelés nem lehetséges, ha nincs meg rá a
fedezet. A jelenlegi helyzetben ez csak úgy teremtődhetne meg, ha valahonnan levonásra
kerülne, ez pedig azt feltételezné, hogy van alkalmatlan, ill. gyenge teljesítményű
köztisztviselő a hivatalban, ez pedig nem áll fenn. Tehát plusz díjazásnak lehetősége a
költségvetés keretein belül nem lehet, az átcsoportosításra pedig nincs mód.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett,
kéri a képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a köztisztviselők
teljesítménykövetelményeinek meghatározására vonatkozó előterjesztést, 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:

47/2010. (III.09.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 34.§. /3/ bekezdése alapján 2010. évre
vonatkozóan a teljesítménykövetelmények alapját képező
kiemelt célokat a következőkben határozza meg.

1. Pénzügyi teljesítéssel és gazdálkodással összefüggő célok:

Ø A gazdálkodási munka szabályozottságának fejlesztése,
ellenőrzése.
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Ø Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtása során a
gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása célszerűségi,
hatékonysági és takarékossági szempontok alapján, a
működőképesség fenntartása.

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

2. A hatékony és eredményes hivatali működéssel kapcsolatos
célok:

Ø Joganyag elsajátítása, alkalmazása, változásainak nyomon
követése.

Ø Eljárási határidők betartása, eredményre vezető
intézkedések tétele.

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

Ø Továbbképzési lehetőségek kihasználása.

3. A település fejlesztésével összefüggő célok:

Ø A folyamatban lévő pályázatokkal kapcsolatos
kötelezettségek teljesítése.

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

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester és jegyző

3.) Civil szervezetek támogatása.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Jegyző úr és
Kovács Zoltán elkészítette a civil szervezetek támogatására vonatkozó feltételeket. Az
előterjesztést a képviselő-testület megkapta, kéri véleményüket.

Maszel László képviselő: áttanulmányozva az anyagot, nem kristálytiszta előtte, hogy kik
pályázhatnak. Konkrétan nem érti, hová lehet az egyházakat besorolni, azon szervezetek
közé, melyek le vannak írva, az egyházak nem illenek be. Például a feltételeknek sem
felelnek meg, mert kell, hogy állandó tagsággal rendelkezzen. Egyháznál mit jelent az
állandó tagság?

Zinger Miklós jegyző válaszolva a kérdésre: a tagság, mint olyan az egyházközségeknél is
létezik. A tagság kérdését nem a szó szerinti jelentésében vesszük figyelembe, de fellelhető
az egyháznál is, tehát alkalmasak lehetnek ők arra, hogy azt mondják van egy kör, mely az ő
működésükhöz hozzájárul. A tagság kérdése ezzel kapcsolatosan szerepel, hogy valamit
mutasson a szervezet arra vonatkozóan, hogy ő önállóan is a szándék szerinti cél
megvalósításában tevékenykedni akar és nem kizárólagosan a támogatás elérése a szervezet
létének a célja. A támogatás egy segítség a felvállalt feladat megoldásához és ennek
megfelelően alakultak ki a pályázati keretek.
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Kravecz Lászlóné polgármester javasolja, hogy ki kell egészíteni úgy, hogy civil
szervezetek és egyházak.

Maszel László képviselő: a javaslatot jónak tartja és elfogadja.

Fekete Sándorné képviselő javasolja, hogy a „hivatalosan bejegyzett” szóval ki kell
egészíteni a rendelet tervezetét.

Zinger Miklós jegyző: az a szervezet, amelyik megfelel minden tekintetben a pályázati
kiírásnak, az sem alanyi jogon jogosult támogatásra. Nyilvánvaló, hogy a pályázat keretében
támogatott tevékenységek között a képviselő-testület tesz egy rangsort, amelyik fontosabb a
település szempontjából és melyik kevésbé. Ennek megfelelően fogja rangsorolni a
beérkezett pályázatokat és annak függvényében fognak támogatást adni. A pályázatok
ismeretében lehet dönteni arról, hogy bármelyik pályázat alkalmas-e arra, hogy a képviselő-
testület adott évben támogassa.

Maszel László képviselő csatlakozik Fekete Sándorné javaslatához. Jelen pillanatban tudjuk,
hogy három egyházközség van, de ez nem zárja ki, hogy a jövőben lesz még esetleg több is.
Azt se zárjuk ki és azt sem mondhatjuk, hogy ennek megadjuk, annak nem. Lehet esetleg ezt
még kibővíteni történelmi egyházakkal, és így a többiek ki vannak zárva.

Zinger Miklós jegyző: a pályázat lehetőségéből természetesen nem lehet kizárni. A
döntésnek a dolga és a felelőssége benne van a pályázati kiírásban. Semmiképpen nem lehet
úgy mérni, hogy ha egyik egyháznak adott a képviselő-testület, akkor a másiknak is adni kell.
Összegezve: legyen nevesítve, hogy „egyház”, a másik pedig: a rá vonatkozó benyújtási
kötelezettségeknél legyen ott, hogy az „értelemszerű alkalmazása.”

Lipót Pál Józsefné képviselő: a civil szervezetek különböző létszámú tagokkal vesznek részt
a község életében. A nyilvántartott tagok száma automatikusan szerepel a pályázati
adatlapon, viszont felmerült, hogy a pályázat során az anyagi keret meghatározott.
Elképzelhető, hogy mindenkinek nem tud a képviselő-testület támogatást adni. Javasolja,
hogy a pályázathoz csatolandó mellékletek közé az előző évi tevékenységről szóló
tájékoztatás mellé beírni, az előző évi bevétel beszámolóját. Ugyanis vannak olyan
szervezetek, ahol vannak tagdíjak és automatikusan megkönnyítené a munkát, hogy milyen
összeget kérnek, mit szeretnének, de ugyanakkor közölnék, hogy mennyi tagdíjat szedtek az
elmúlt évben.

Zinger Miklós jegyző: a pályázónak a cél megvalósítását körbe kell írnia, annak a
finanszírozását – kapott-e máshonnan támogatást – meg kell jelölni, hogy miből kívánja
megoldani a kitűzött célt. Természetesen a beérkezett pályázatok ismeretében lehet majd
érdemben dönteni. Az biztos, hogy minden pályázat nem fog támogatást kapni.

Bernula István képviselő: most van az a helyzet az önkormányzat életében, amikor oda
jutott, hogy nem akar fenntartani egy civil szervezetet sem. A civil szervezetek rá vannak
kényszerülve arra, hogy valamilyen módon gazdálkodjanak, főként a fenntartást illetően és
az önkormányzat abban a helyzetben van, hogy ha lát egy jó célt, akkor támogatja a
szervezetet. Tehát nem a szervezetek fenntartása a cél, hanem az, hogy ha látják valami jól
működik és segítségre szorul, akkor támogatni fogja az önkormányzat.
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Ország Mihály András képviselő: a pályázati támogatás jogosultság feltételeinél – ha
visszatérünk az egyházakhoz – szerepel, hogy székhelye Nyáregyházán van. Például a
Katolikus Egyháznak a székhelye nem itt van.

Zinger Miklós jegyző: az egyházközségek nyáregyházi névvel illetve léteznek.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés észrevétel nem érkezett.
Kéri a képviselő-testületet, hogy aki az „egyházak” és „értelemszerű alkalmazás” szóval
kiegészüljön a rendelet, 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 rendeletet alkotta:

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

6/2010. (III.10.) számú Kt.   r e n d e l e t e

Nyáregyházán működő civil szervezetek és egyházak támogatására vonatkozó pályázati
szabályzatról

Nyáregyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§ (2) bekezdésében és a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében foglaltak
felhatalmazásában a következő rendeletet alkotja:

1. §.

/1/ Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismerve azt a
tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek és egyházak az önkormányzati
feladatok megvalósításában vállalnak, e rendelet melléklete szerint meghatározza a
Nyáregyházán működő civil szervezetek és egyházak támogatására vonatkozó pályázati
szabályzatot.

/2/ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

4.) 2009. évi költségvetés módosítása.

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

Fekete Sándorné képviselő, a bizottság elnöke: az előterjesztett anyagot elfogadásra
javasolják a képviselő-testületnek.

Zinger Miklós jegyző: gyakorlatilag ez a módosítás azokat a döntéseket tartalmazza, melyek
átvezetésére nem volt lehetőség.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett,
kéri a képviselő-testületet, aki elfogadja a 2009. évi költségvetésének módosítását és ezzel
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összefüggésben a rendelet módosítását, mely szerint a főösszeg 475.087 eFt-ra módodul,
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 rendeletet alkotta:

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

7/2010. (III.10.) sz.  r e n d e l e t e

az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló módosított
2/2009. (II.25.) sz. kt. rendelet módosításáról.

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló,
többször módosított – 19912. évi XXXVIII. törvény 65. §-a, valamint az államháztartás
rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározottak alapján, az önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről szóló 2/2009. (II.25.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§. A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2009. évi
költségvetésének

a) bevételi főösszegét 475.087 eFt-ban
b) kiadási főösszegét 475.087 eFt-ban állapítja meg.

(2) A rendelet 6.§ (1) bekezdése a következőkre módosul:

„6. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási,  kiadási előirányzatait a képviselő-testület a
következők szerint határozza meg:

Működési kiadások előirányzata összesen: 434.653 eFt
Ebből:

- személyi jellegű kiadások 211.125 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok   63.994 eFt
- dologi jellegű kiadások 112.138 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai   47.396 eFt

Támogatások:     1.817 eFt
Pénzeszköz átadás:   10.322 eFt

A felhalmozási kiadás   16.144 eFt
Fejlesztési hitel (tőke+kamat)   12.151 eFt.”

(3) A rendelet 7. §-a a következőkre módosul:
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„7.  §.  Az  önkormányzat  általános  tartaléka  0  eFt,  a  közoktatási  intézményeknél  részben
Európai Uniós támogatással megvalósuló (2009, 2010. évben (KMOP) beruházásainak
tárgyévi kiadásait az 1/f. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2009. évi költségvetésének bevételi
és kiadási előirányzatainak módosítását részleteiben ezen rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza.

2. §

(1) A rendelet 1. §-a 2009. december 31-én lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően a jegyző gondoskodik.

5.) Pályázati lehetőség településőr foglalkoztatására.

Kravecz Lászlóné polgármester írásbeli előterjesztését kiegészítve tájékoztatja a képviselő-
testületet, hogy az IRM felhívást tett közzé, hogy közterület felügyelőket nem foglalkoztató
önkormányzatok pályázhatnak településőr alkalmazására. Az IRM egyszeri dologi támogatást
nyújt (80 eFt), ill. ha közcélú munkások közül emel ki az önkormányzat dolgozót, - aki
rendelkezik vagyonőri vizsgával – akkor nem kapunk bértámogatást. A feladatokat a
minisztérium meghatározta.
Átadja a szót a képviselő-testületnek, mondják el észrevételeiket.

Bernula István és Fekete Sándorné, Maszel László képviselők 2 fő településőr
alkalmazásával ért egyet és javasolják a testületnek elfogadásra.

Ország Mihály András képviselő: mindenképpen 2 főt javasol a település nagysága és
szétszórtsága miatt.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett,
kéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért az elhangzott javaslatokkal, 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:

48/2010. (III.09.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Támogatási megállapodásban rögzített
időtartamra és feltételekkel 2 fő településőrt kíván
alkalmazni.
Felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási megállapodás
aláírására, illetve a Monori Rendőrkapitányság
képviselőjének felkérésére az aláírásra.

Határidő: 2010. április 1.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

6.) Pályázat megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására.
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Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő testületet, hogy pályázati lehetőség
van a Munkaügyi Központon keresztül megváltozott munkaképességű emberek
foglalkoztatására. 15 hónapig a Munkaügyi Központ fizeti a bér és járulékos költségeit, azt
követően egy évig kell továbbfoglalkoztatni. Az előterjesztésben kimutatott 2.582.220,- Ft
megtakarítás történhet, mert a rehabilitációs hozzájárulást nem kell fizetni az
önkormányzatnak, ha 2 főt alkalmaz. Egy fő fizikai és egy fő adminisztratív dolgozó
alkalmazására javasolja a pályázatot beadni.

Megállapítja, hogy a fentiekkel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a
képviselő-testületet, hogy aki a javaslatot elfogadja, 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:

49/2010. (III.09.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete döntött a TÁMOP 1.1.1. keretében 2 fő
megváltozott munkaképességű munkavállaló
foglalkoztatásáról.
Felhatalmazza a Polgármestert a pályázattal kapcsolatos
kérelmek és nyilatkozatok aláírására.

Határidő: 2010. április 1.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

7.) 2010. évi költségvetés módosítása.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az előző napirendi
ponttal összefüggésben újra egy költségvetési módosítást kell végrehajtani 2010. évre
vonatkozóan, miszerint 4 fővel növeljük a foglalkoztatott létszámot. Kéri a képviselő-
testületet, hogy aki ezzel egyetért, 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 rendeletet alkotta:

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

8/2010. (III.10.) sz.  r e n d e l e t e

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
3/2010. (II.16.) rendelet módosításáról.
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Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló –
többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján – figyelembe véve ezen
jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.)
kormányrendeletben meghatározottak alapján, az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
szóló 3/2010. (II.16.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.16.) számú rendelet 3. sz.
mellékletének a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szerveinek létszámkeretére
vonatkozó adatok helyébe, az e rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott adatok lépnek.

(1) A rendelet 1. §-a 2010. április 01-én lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően a jegyző gondoskodik.

8.) Esélyegyenlőségi Program előterjesztése.

Kravecz Lászlóné polgármester szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a 2007. évben
megalkotott Esélyegyenlőségi Terv felülvizsgálata, aktualizálása időszerűvé vált.
Kéri a képviselő-testületet, mondják el véleményüket, javaslatukat.

Rabné Nánási Eszter képviselő: kéri kijavítani az iskolai napközis foglalkozást 4 csoportra.

Fekete Sándorné képviselő: a roma lakossággal kapcsolatban észrevételezi, hogy a
társadalmi beilleszkedésük nagymértékben függ attól, hogy bemennek-e az iskolába.
Elmondja, hogy az igazolatlan mulasztásokat jelentik az önkormányzat felé, de a tett
intézkedésről visszajelzést nem kapnak. Véleménye, hogy a roma gyermekek sem butábbak,
sőt miután otthoni tanulási lehetőségük nincs, a napközi ellátást nem veszik igénybe, a
tanulása kimerül az órán hallottakból, azt viszont tudja. Fontosnak tartja, hogy ezek a
gyerekek ne hiányozzanak az iskolából. Ehhez kér hatékonyabb intézkedést az
önkormányzattól.

Zinger Miklós jegyző: válaszolva a kérdésre elmondja, minden megtesz annak érdekében,
hogy ezek a gyerekek ott legyenek az iskolában, ugyanúgy mint a nem roma gyermekek.
Adott esetben viszont más a szülők elképzelése arról, hogy a gyermeknek mi áll érdekében és
mi nem. Az eljárásnak két ága van: egyik a gyermekvédelmi  - itt a családgondozó próbál meg
hatósági eszközök nélkül segíteni, és van a hatósági része, amikor a védelembe vételnek a
hatósági eszközével próbáljuk rákényszeríteni a szülőt a tankötelezettség teljesítésének
előmozdítására. Ezenkívül van a szabálysértés, ennek nem sok hatása és értelme van, kiszabja
a bírságot és nem tudja behajtani. A védelembe vételi eljárásnál egy határozat írja elő
kötelezettségként, hogy mit kell tenni. Ennek sincs különösebben nagy hatása, mert nincs
olyan eszköz, ami az érintettek szemébe bármit is jelentene. Egyetlen dolog van, ami adott
esetben előmozdíthatja ezt a dolgot, az hogy mikor a védelembevételről megállapítja, nem
érte el a célját, és átadja az ügyet a gyámhivatalnak. Összegezve a gyermekvédelemnek
nincsenek olyan eszközei, melyek az együttműködés szándéka nélkül, könnyen eredményre
vezetnének. Ahhoz, hogy valóban a gyermek érdekében történő intézkedések lehessenek,
ahhoz mindenképpen egy minimális együttműködési készség kell.

Ország Mihály András képviselő: véleménye, hogy a Jegyző úr gyakorlatilag minimális,
amit ez ügyben tehet. Amíg a kormányzat nem hoz olyan hatékony intézkedést, melyek ezt
lehetővé teszik. Gondol itt arra, hogy például a családi pótlék kifizetését kötnék valamilyen
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szinten az iskolába járáshoz, valószínű nagyobb lenne az aránya azoknak, akik iskolába
járnak.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb
kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, hogy aki a módosítási javaslattal
elhangzott Esélyegyenlőségi Tervet elfogadja, 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:

50/2010. (III.09.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a felülvizsgált Esélyegyenlőségi Tervet elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

9.) Támogatás fogadására elkülönített számla nyitása.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a TÁMOP 3.1.4
projekt megvalósításához az ellenőrzés alkalmával kérték, hogy a támogatás felhasználásának
átláthatósága miatt elkülönített számla nyitását tartják indokoltnak. Ehhez kéri a képviselő-
testület hozzájárulását.

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

51/2010. (III.09.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megbízza a Polgármestert, hogy a pályázati
támogatások fogadásához szükséges bankszámla
megnyitásáról gondoskodjék, egyúttal felhatalmazza az
ehhez szükséges nyilatkozatok megtételére és a szerződés
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.
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10.) Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása.

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

Zinger Miklós jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a korábban megválasztott
szavazatszámláló bizottsági tagoknak a mandátuma lejárt, azt meg kell újítani. Előzetesen
megkereste azokat a személyeket, akik több választásokon részt vettek és hálásan tapasztalta,
hogy most is rendelkezésre állnak. Akik a javaslatban szerepelnek, mindannyian vállalták az
adott tisztet. A választási eljárásról szóló törvény szerint a képviselő-testület választja meg a
helyi választási iroda javaslatára a bizottságok választott tagjait, és a póttagokat. Kéri a
képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben szereplő személyeket válassza meg.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés,
észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a szavazatszámláló
bizottság tagjaival és póttagjaival, 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:

52/2010. (III.09.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete
- a szavazatszámláló bizottságok tagjainak

Baár Istvánnét,
Főző Péternét,
Fischliné Főző Boglárkát
Gecser Jánosnét,
Kovácsné Maszel Annát,
Kövesligeti Józsefnét,
Maszel Sándornét
Papp Lászlónét,
Szedresiné Szlama Tímeát,

- póttagjainak:

Bernula Istvánnét,
Kovács Istvánt,
Szegedi Károlynét,
Villand Józsefet

megválasztja.

Napirenden nem szereplő kérdések, észrevételek:

Maszel László képviselő:

- nyárfással kapcsolatban érdeklődik, milyen előrelépés történt az INNOTERV-el?
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Kravecz Lászlóné polgármester válasza: naponta telefonkapcsolatba van velük, ők azt
mondták, hogy a pénzt is elindították, de még nem ért ide. Mai napon is beszélt Bóka úrral,
aki ígéretet tett, hogy próbál még valami lehetőséget intézni, melyre 15 nap áll rendelkezésre.
Ezenkívül felveszi a kapcsolatot a földhivatal vezetőjével, hogy mi történik akkor, ha 15
napon belül nem fizetünk.
Zinger Miklós jegyző: 15 nap elteltével a APEH-en keresztül behajtják. A földhivatal felé
szándékot kell mutatni a kifizetésre, és emellett kell velük tárgyalást folytatni.

Maszel László képviselő:

- az ügyvédi díjjal kapcsolatban dönteni kell. Mindenhol kevesebb az ügyvédi díj, mint
amit az önkormányzatunk kifizet az ügyvédnek. Záros határidőn belül lépni kell és fel
kell mondani ezt a szerződést. Kérdezi, hány peres ügye van az önkormányzatnak?

Kravecz Lászlóné polgármester: a döntést mindenképpen úgy kell meghozni a képviselő-
testületnek, hogy a felmondási idő 6 hónap a szerződés szerint. Azt javasolja a jövőre nézve,
hogy inkább eseti szerződést kössenek.

Zinger Miklós jegyző: időben a testület elé hozzák a témát, és lehetősége lesz a képviselő-
testületnek, hogy a szerződés szerinti időpontban megtegye azt a lépést, melyet jónak lát.
A jogi szolgáltatásban nem csak perképviseletről van szó.

Ország Mihály András képviselő is azt javasolja, hogy eseti szerződéseket kell kötni az
ügyvéddel.

Maszel László képviselő:

- a december 15-i jegyzőkönyvvel kapcsolatban elmondja, hogy emlékezete szerint a
zárt ülés már azután lett elrendelve, miután ő feltette a kérdést az Igazgató úrnak. A
kérdés feltétele és a vita kezdete nyilvános ülés volt.

11.) Egyebek.

a) Játszótéri pályázati lehetőségről információ.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy játszótér pályázatra
kaptunk ajánlatot egy cégtől, akinek több referencia munkája van. Kedvező az ajánlatban,
hogy amennyiben sikertelen a pályázat akkor egyetlen fillért sem kér. Ha nyer, a pályázaton
belül elszámolható a projekt költség 10 %-a. Kérdése, hogy tárgyaljon-e a céggel a jövőre
nézve.

Bernula István és Maszel László képviselők javasolják további tárgyalások lefolytatását.

Fekete Sándorné képviselő: ezekkel a feltételekkel az ajánlatot adó cég érdekeltté van téve,
hogy nyertes pályázatokat produkáljanak.

Lipót Pál Józsefné képviselő: úgy gondolja, hogy játszótérre szükség van úgy Alsó- mint
Felső-nyáregyházán, mert amik vannak, állapotuk nem megfelelő. Felső-nyáregyházán
mindenképpen szeretnének egy játszóteret, ennek érdekében Delikát kódokat gyűjtenek és
ezzel is pályáznak.
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Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett,
kéri a képviselő-testület felhatalmazását, hogy a következő testületi ülésre hozzon anyagot és
ez alapján döntsenek, 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:

53/2010. (III.09.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza Polgármesterét, hogy a játszótér
pályázattal kapcsolatban az ajánlatot tevő céggel további
tárgyalásokat folytasson.

Határidő: következő testületi ülés.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

b) Táncoktató tanár bérleti díj kedvezményre vonatkozó kérelme.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Balogh Anna
táncoktatást végez az óvodában és az iskolában. Azzal a kérdéssel fordul a képviselő-
testülethez, hogy a 3500,- Ft-os óradíjat a művelődési ház használatára vonatkozóan
mérsékelje 2000,- Ft-ra. Indokai között szerepel, hogy pl. testvérek oktatásáért csökkentett
összeget kér, szegényebb gyermektől esetleg nem kér díjat.
Várja a képviselő-testület véleményét, javaslatát.

Fekete Sándorné képviselő: úgy gondolja mindenféleképpen különbséget kell tenni a
táncoktatás és árusítás között. Láthatóan nagy létszámot mozgat meg az iskolából. Javasolja a
bérleti díj mérséklését.

Lipót Pál Józsefné képviselő: több óvodában és iskolában tart táncoktatást. Nagyon szereti a
gyerekeket és nem pénzéhes.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett,
kéri a képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a művelődési ház bérleti díj mérséklésére
vonatkozó kérelmet, 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:

54/2010. (III.09.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Balogh Melinda táncoktató kérelmét elfogadja,
részére a Kovács István Művelődési Ház bérletére
vonatkozó óradíjat – táncoktatás tartására – 2000,- Ft-ban
határozza meg.
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c) Március 27-én a Föld Órája rendezvényről tájékoztatás.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy március 27-én a
Művelődésszervező szeretne bekapcsolódni a „Föld Órája” programba. Ez azt jelenti, hogy
20.30-21.30 óráig minden intézményben le kellene kapcsolni a villanyt, valamint a
közvilágítást. A DÉMÁSZ Zrt-vel meg kell beszélni. Kéri a képviselő-testület, véleményét.
A képviselő-testület támogatja a kezdeményezést.

d) Kukorica labirintus építéséről tájékoztatás.

Kravecz Lászlóné polgármester: szintén a Művelődésszervező részéről érkezett egy ötlet,
melyet szeretnének megvalósítani, nevezetesen az óvoda melletti területen kukorica
labirintust. Nagyon sűrűre el kell ültetni a kukoricát és fűnyíróval kinyírni labirintus szerűre.
A megvalósításnak anyagi vonzata nem túl sok, csak a vetőmagot kell megvenni. Jó ötletnek
tartja, javasolja a megvalósítást.
A képviselő-testület egyetért a kezdeményezéssel.

e) Bágyi Róbert kérelme járdaépítésre vonatkozóan.

Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti Bágyi Róbert (Kölcsey Ferenc út) kérelmét, mely
szerint kéréssel fordul a képviselő-testülethez, hogy későn szerzett tudomást arról, van
lehetőség járdaépítés támogatására. Ő saját pénzéből megépítette és szeretné, ha ezt az
összeget megkaphatná, mivel nagyon rossz anyagi helyzetben vannak jelenleg. 16,5 m hosszú
járdát épített. Kéri a képviselő-testület véleményét.

Ország Mihály András képviselő kérdése: mi lesz akkor, ha tömegessé válik a járdaépítés
költségének visszaigénylése. Javasolja – mivel nehéz anyagi körülmények között vannak –
nem a járdaépítés költségét kifizetni, hanem esetleg rendkívüli segélyben részesíteni.

Bernula István képviselő egyetért Ország Mihály András képviselő javaslatával.

Kravecz Lászlóné polgármester is javasolja rendkívüli segélyben részesíteni a családot,
melyet a képviselő-testület is támogat.

f) Sportkör kérelme.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az előző napi
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági ülésen a sportkör kérelemmel fordult a testülethez,
miszerint az öltöző felújítása elkészült, csak a mettlachi, ehhez szükséges ragasztó, valamint
egy bejárati ajtó hiányzik. Ez összességében kb. 200 eFt-ot képvisel. Javasolja a támogatást,  -
mivel ez nem működési költség – annak reményében, hogy hátha megalakulna újra egy
csapat, feléledne a sportkör, ezenkívül ez egy önkormányzati épület.
Várja a képviselők véleményét.

Bernula István, Fekete Sándorné képviselők egyetértenek a javaslattal.

Lipót Pál Józsefné képviselő: személyesen megnézte az épületet. Úgy látja, hogy az
összefogásnak minden jele meg van. Úgy gondolja, hogy az épület állagát ezzel a felújítással
javítják. Javasolja a támogatást.
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Fekete Sándorné képviselő: egyetért a támogatással. Véleménye, azért is kell most támogatni
a   sportkört,  mert  az  elmozdulás  megtörtént.  Hosszú  évek  óta  nem  sikerült  elérni,  hogy  ők
maguktól is valamit lépjenek. Pozitívnak tartja, hogy amit eddig csináltak az öltöző
felújításán, nem is kértek segítséget, hanem csak ennek befejezésére.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett,
kéri a képviselő-testületet, aki támogatja a sportöltöző felújításához 200 eFt támogatást,
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:

55/2010. (III.09.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a sportöltöző felújítását 200.000,- Ft-al támogatja
az általános tartalék terhére.
Ezen összeggel a Sportkör számlaszerűen számoljon el az
önkormányzat felé.

Határidő: 2010. március 31.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

g) Kemenczei Anita kérelme.

Kravecz Lászlóné polgármester felolvassa Kemenczei Anita kérelmét, miszerint nevelő
apjának emlékére a köztemetőben  egy emléktáblát szeretne elhelyeztetni.  Ez egy 25x40 cm-
es fa tábla, ezt kiemelnék egy szegéllyel és körülötte fahánccsal szórnák meg, ill. a földbe
süllyesztenének egy fa ládát, virág elhelyezésére. Összesen kb. 35 cm átmérőjű területet
szeretnének igénybe venni. Kérelmező nyilatkozta, ha ennek bármilyen anyagi vonzata van,
azt is vállalja. Képen is bemutatja a képviselő-testületnek, és kéri ezzel kapcsolatban
véleményüket.

Ország Mihály András képviselő támogatja a kérelmet, több gyermeke is van, akik meg
tudnának itt is emlékezni róla.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, javaslat nem érkezett, kéri
a képviselő-testületet, hogy aki támogatja a kérelmet, 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:

56/2010. (III.09.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárul ahhoz, hogy a köztemető
emlékparkjában Kemenczei Anita emléktáblát helyezzen el.
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Egyéb tájékoztatások:

Kravecz Lászlóné polgármester: megkeresés érkezett lakossági méhnyakrák elleni
védőoltással kapcsolatban, miszerint az önkormányzatok segítségét kérik. Jelenleg az
önkormányzat anyagi helyzete ezt nem teszi lehetővé, csak kampányt, tudunk ezzel
kapcsolatban kezdeményezni.

- A testület döntésének megfelelően a Március 15-i megemlékezés ezen a napon 15
órakor lesz a Kovács István Művelődési Házban.

- A világító kereszt avatása április 4-én vasárnap lesz, ahová a Csíkszenttamási
Csonkatorony Táncegyüttest is meghívta a Katolikus Egyház. Sok embert várnak, és
számítanak a képviselő-testület jelenlétére is, ahová tisztelettel meghívnak mindenkit.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület a napirenden szereplő
kérdéseket megtárgyalta. Egyéb hozzászólás, kérdés, javaslat nem érkezett a nyilvános ülést
18.35 órakor bezárja. További napirend tárgyalását zárt ülésen folytatja.

- kmf -

      Kravecz Lászlóné                                                                              Zinger Miklós
polgármester                                                                                             jegyző


