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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 11-
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
Lipót Pál Józsefné
Maszel László
Ország Mihály András
Rabné Nánási Eszter
Vajasné Kovács Éva képviselők.

Tanácskozási joggal: Zinger Miklós jegyző.

Kravecz Lászlóné polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, valamint a megjelent
érdeklődőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 12 fős testület 8 tagja
megjelent. Javaslatára az ülés napirendjét  - kiegészítve az egyebekkel -  a képviselő-testület
az alábbiak szerint fogadta el.

1.) Településőr alkalmazására benyújtott pályázatok elbírálása.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester.

2.) Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat tevékenységéről.
Előadó: Ispány János intézményvezető.

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

4.) Egyebek.
a) Járdaépítési kérelem.
b) Helyi újság készítésére ajánlat.
c) Teveli doktor kérelme.
d) Pensió 17. Kft. ügye.
e) Cothec Kft-vel kapcsolatos peres ügy.
f) Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Rendszerrel kapcsolatos

tájékoztató.
g) Villamos energia szabadpiaci felhasználása.
h) Eszközpályázat.

Kravecz Lászlóné polgármester beszámol a két képviselő-testületi ülés között eltelt időszak
fontosabb eseményeiről:

- Maszel Pálné köszönetét tolmácsolja azoknak, akik férje temetésén részt vettek és
gyászukban osztoznak.



2

- Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 29-én csatorna-beruházással kapcsolatos
projektindító tárgyaláson vettek részt a Jegyző úrral.

- A rendőrségtől a nyomtatványok megérkeztek.
- Tárgyalt a DÉMÁSZ képviselőjével, többek között a NYÁR-VÍZ Kft-vel kapcsolatos

többletszámlázásról.
- Május 5-én kiállítás volt az iskolában Dilinkó Gábor festő képeiből. A művész 4 képet

ajándékozott az iskolának.
- Május 6-án megtörtént a „Széchenyi fa” ültetése, illetve az újszülöttek fájának

elültetése. A 46 újszülött közül 5 szülő ültetett fát gyermekének.
- Megérkeztek az ERSTE Bank által adományozott irodabútorok, melyek jó állapotúak.
- Tárgyalt Mihályfalvi úrral az ipari parkkal kapcsolatban. Megkezdik a földhivatalnál

az eljárást, de nem lesz egyszerű, mivel a földterület nagyon jó aranykorona értékű.

1.) Településőr alkalmazására benyújtott pályázatok elbírálása.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az előző ülésen
kérték, hogy a településőrök személyesen mutatkozzanak be. Mai napon megjelent a három fő
pályázó. Megkérdezi külön-külön a pályázókat, hogy hozzájárulnak-e nyilvános ülésen
történő bemutatkozásukhoz. Mindhárom pályázó - Morvai Vilmos, Tóth András, Váczi József
-  ehhez hozzájárult.

Elsőként Morvai Vilmos mutatkozik be: röviden ismerteti személyes adatait, elmondja, hogy
korábban hivatásos katonaként dolgozott. Úgy gondolja, hogy személyes jelenlétükkel a
községben elő tudnák segíteni a közbiztonságot.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, olyan elképzelések lennének, hogy a településőrök
osztott munkaidőben dolgoznának és alkalmanként szombat, vasárnap is. A településőrnek
minimálbért tudnak adni, valamint mobiltelefont, kerékpárt. Az önkormányzatnak nincs
lehetősége, hogy a minimálbért valamilyen pótlékkal is kiegészítse.

Maszel László képviselő, az Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke tájékoztatja
a képviselő-testületet,  a bizottsági ülésen úgy döntöttek, hogy a két településőr kéthetente,
egymást váltva Alsó- és Felső-Nyáregyházán dolgoznának.

Másodikként Tóth András mutatkozik be: ő is személyes adatait ismerteti, és elmondja, hogy
korábban már dolgozott biztonsági őrként Budapesten.

Bernula István képviselő kérdése, hogy van-e egyéni elképzelése a munkájával
kapcsolatban?

Tóth András válasza: nincs.

Harmadik pályázó: Váczi József elmondja: ugyan beadta a pályázatát, de ha a kereset csak
minimálbér, akkor őt nem érdekli és visszalép, tulajdonképpen jelenleg van munkája.

Maszel László képviselő javasolja, hogy zárják le az ügyet. A két pályázó közül egyiket teljes
mértékben alkalmasnak tartja, a másikról ugyanezt nem tudja elmondani, ezért a
munkaszerződés megkötésekor egy hónap próbaidőt javasol.
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Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a két pályázót, hogy mindketten felvételt
nyertek, mivel a harmadik visszalépett. 2010. május 17-én jelentkezzenek felvételre,
munkaszerződésükben – testületi javaslat alapján – egy hónap próbaidőt határoznak meg.

Maszel László képviselő: Tóth András pályázótól sarkosabb kiállást kér. Mindkét
településőrnek jó munkát kíván.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb
kérdés, észrevétel, javaslat nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal,
hogy Morvai Vilmost településőr munkakörbe, 73.500,- Ft/hó bérrel, IRM által meghatározott
dologi felszereléssel, napi 8 órás munkaidőben, 2010. május 17-i kezdéssel felvegyék,
szavazzon:

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

84/2010. (V.11.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Morvai Vilmos Nyáregyháza, Dózsa György út
25. sz. alatti lakost határozott időre - 2010. május 17-től
2010. december 31-ig - településőr munkakörbe
alkalmazza, egy hónapos próbaidővel.
Illetménye: 73.500,- Ft/hó.
Munkaideje: napi 8 óra.

Határidő: 2010. május 17.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

Kravecz Lászlóné polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy az előzőekben felsorolt
feltételekkel Tóth András Nyáregyháza, Nyáry Pál út 27. szám alatti pályázó személyéről is
szavazzanak:

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

85/2010. (V.11.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Tóth András Nyáregyháza, Nyáry Pál út 27. szám
alatti lakost határozott időre – 2010. május 17-től 2010.
december 31-ig – településőr munkakörbe alkalmazza, egy
hónapos próbaidővel.
Illetménye: 73.500,- Ft/hó
Munkaideje: napi 8 óra.

Határidő: 2010. május 17.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.
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2.) Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat tevékenységéről.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a napirend előadója
Ispány  János  a  szolgálat  vezetője  elfoglaltsága  miatt  nem  tud  részt  venni  az  ülésen,  az
anyagot megkapták, kérdéseket Kemenár Lászlónéhoz lehet feltenni. Ha olyan kérdés
érkezik, melyre ő nem tud válaszolni, azt továbbítani fogja az intézményvezető felé. Átadja a
szót a képviselő-testületnek.

Lipót Pál Józsefné képviselő: megköszöni mind a családsegítő, mind a gyermekjóléti
szolgálat munkatársának munkáját. Jó kapcsolatot alakítottak ki a gyermekekkel, szülőkkel.
Intézményekkel is jó a kapcsolatuk. További jó munkát kíván.

Fekete Sándorné képviselő: a beszámolót jónak tartja. Úgy gondolja, hogy egyik
legnehezebb munkát ők végzik, annál is inkább, mivel sokszor a szülőkkel nem tudnak
együttműködni. Például a szülő megengedi az iskoláskorú gyermeknek a dohányzást.

Maszel László képviselő kérdése, hogy a szülő ellen, kiskorú veszélyeztetése miatt nem
lehet fellépni.

Zinger Miklós jegyző: válaszolva a kérdésre elmondja, hogy minden olyan kérdésben el
lehet járni a szülővel szemben, ha közvetve vagy közvetetten veszélyezteti gyermekét. A
dohányzás nem szerepel semmilyen szabálysértési eljárásban. Abban az esetben, ha a
családsegítő, vagy gyermekjóléti szolgálat munkatársa ilyet tapasztal, akkor terelheti hatósági
útra a dolgot, védelembe vételi eljárást kezdeményezhet. Ezen eljárás során kötelezni lehet a
szülőt, hogy magatartásukkal, hozzáállásukkal hagyjanak fel.

Bernula István képviselő a beszámolót elfogadja. Megkérdezi, hogy a képviselő-testülethez
van-e valamilyen észrevétele?

Kemenár Lászlóné családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársa szóbeli
kiegészítésében elmondja: megköszöni a Polgármester Asszonynak, az Iskola Igazgatójának,
valamint a képviselő-testületnek a hátrányos helyzetű gyermekekért tett tevékenységét.
Munkáját mindig segítik.

Kravecz Lászlóné polgármester megköszöni az eddig végzett munkát, további sikereket
kíván. Egyéb kérdés, hozzászólás nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki elfogadja a
beszámolót, szavazzon.

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

86/2010. (V.11.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 2009. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.
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3.) Beszámoló a gyermekvédelmi tevékenységről.

Kravecz Lászlóné polgármester kérdezi a napirendi pont előadóját, Zinger Miklós jegyzőt,
kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

Zinger Miklós jegyző szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy összehasonlítva 2007-től
született beszámolókat megállapítható, hogy a helyzet nem javult. Gyermekvédelmi
intézkedésekre egyre több esetben van szükség és egyre drasztikusabbak ezek az
intézkedések.

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

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

87/2010. (V.11.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önkormányzat 2009. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót
elfogadta.

4.) Egyebek.

a) Járda felújítására kérelem.

Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti Czira József Gábor Nyáregyháza, Kinizsi Pál út
10. szám alatti lakos kérelmét, mely szerint a járda felújításához kér műszaki felmérést és
anyagot. Elmondja, hogy valóban nagyon rossz a járda.
Tájékoztatásul elmondja, hogy a járda építés nagyon jó kezdeményezés, mely már 2005-ben
elindult. Így készült az Arany János utca, az Erdő utca, Dózsa György úton több helyen,
József Attila utcában szintén több helyen, Kossuth Lajos utca most van folyamatban. Több,
mint 550 járda készült így el, mely az önkormányzat vagyonát gyarapítja.

Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, hogy aki a
kérelmet támogatja, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 1 tartózkodás
mellett, a következő határozatot hozta:

88/2010. (V.11.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Czira József Gábor Nyáregyháza, Kinizsi Pál út
10. szám alatti lakos járda felújítására vonatkozó kérelmét
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támogatja. A felújításhoz szükséges 4,5 m3 sódert és 11,5 q
cementet biztosítja.

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

b) Helyi újság készítésére ajánlat.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy ajánlat érkezett a
helyi újság készítésére, valamint a honlap karbantartására. A honlap karbantartását havi 50
eFt-ért, az újság szerkesztését 26 eFt-ért vállalná. Kéri a képviselő-testület véleményét.

Maszel László képviselő: nem javasolja az ajánlat elfogadását, az önkormányzat
költségvetési helyzete nem teszi lehetővé.

Ország Mihály András képviselő: véleménye, hogy külsőleg újságot nem lehet működtetni.

Fekete Sándorné képviselő véleménye, hogy mindenféleképpen el kell gondolkodni az
információ átadására a lakosság felé. Véleménye szerint honlapunk nehezen kezelhető, és
kevesen vannak azok, akik interneten tudnak tájékozódni.
Az ajánlat elfogadását nem támogatja.

Bernula István képviselő véleménye, hogy ennek a problémának a megoldását hagyják a
következő képviselő-testületre.

Ország Mihály András képviselő azt javasolja, hogy jelentősebb eseményekről szórólapon
tájékoztassa az önkormányzat a lakosságot.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett,
kéri a képviselő-testületet, - az elhangzott javaslatok alapján – aki egyetért az ajánlat
elutasításával, szavazzon.

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

89/2010. (V.11.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Julius Athina médiacsomagra és helyi újság
szerkesztésére vonatkozó ajánlatát nem fogadta el.
A képviselő-testület megbízza a polgármesteri hivatalt,
hogy határozatáról az érintettet értesítse.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.
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c) Teveli doktor kérelme.

Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti dr. Teveli Zsombor kérelmét, mely szerint kéri
szerződésének módosítását úgy, hogy ne kelljen neki annyi időt várni, ha fel akarja mondani
az önkormányzattal fennálló ellátási szerződését. Dr. Kiss György ügyvéd véleménye szerint
ezt az önkormányzat megteheti, de nem áll érdekében.

Maszel László képviselő: hátsó szándékot sejt e kérdésben, mivel a szerződés megkötésekor
ez az idő nem okozott problémát a doktor úrnak. Nem rossz indulatból mondja mindezt, de
véleménye, hogy az önkormányzatnak ennyi biztosíték kell.

Bernula István képviselő: egyetért Maszel László képviselővel. Véleménye, hogy itt
érdekek ütköznek.
Kravecz Lászlóné polgármester javaslata – egyetértve az ügyvéd véleményével -, hogy nem
módosítják a szerződést, hiszen ez a szerződés már hat éve jött létre.
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 8 tagja, 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,
a következő határozatot hozta:

90/2010. (V.11.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a dr. Teveli Zsomborral kötött, háziorvosi
feladatok ellátására vonatkozó szerződés felmondásra
vonatkozó részét nem módosítja.
A képviselő-testület megbízza a polgármesteri hivatalt,
hogy határozatáról az érintettet értesítse.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

d) Pensió 17. Kft. ügye.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Pensió 17. Kft.
egy ügyvédi irodát bízott meg, hogy 2008. évre vonatkozóan késedelmi kamatot hajtson be
az önkormányzattól.
Emlékezteti a képviselő-testületet, hogy ez az év volt, amikor sok gond volt a
likviditásunkkal, de ezt minden alkalommal megbeszélte a Pensió Kft. vezetőjével. Pár napos
késéssel történtek a kifizetések. Összességében ez a kamat 114.365,- Ft. Az önkormányzat
ügyvédjének véleménye, hogy lehet pert indítani, de nem tudjuk bizonyítani a szóbeli
egyezséget. Várja a képviselő-testület véleményét, javaslatát.

Maszel László képviselő: gusztustalannak tartja a Pensió Kft. követelését, de nem lehet mit
tenni, ki kell fizetni a késedelmi kamatot.

Fekete Sándorné képviselő véleménye, hogy jogos a követelésük, más lehetőség nincs, ki
kell fizetni.
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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 8 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 1 tartózkodás
mellett, a következő határozatot hozta:

91/2010. (V.11.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Pensió 17. Kft. 2008. évre vonatkozó késedelmi
kamat követelését 114.365,- Ft összegben elfogadta.

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

e) Cothec Kft-vel kapcsolatos peres ügy.

Kravecz Lászlóné polgármester emlékezteti a képviselő-testületet, hogy korábban az
önkormányzat levél útján megkereste a Cothec Kft-t, futamidő csökkentésével kapcsolatban.
Elsősorban az iskoláról van szó. Ennek a Cothec Kft. nem tett eleget, megtakarítást hajlandó
oly módon elérni, hogy ha 65-ös gázórát lecseréli 40-esre. Ennek eredményeképpen
445.000,- Ft/év megtakarítást érhetünk el évente, de a futamidőt nem hajlandó csökkenteni.
Ha ezt meg akarja az önkormányzat támadni, csak bírósági úton teheti.

Maszel László képviselő: a szerződés két kazánra lett kötve. Ehelyett most van négy kazán
és kétharmad résszel több a légköbméter, mint amire a szerződés köttetett. Ezáltal a
fogyasztás is lényegesen megnőtt. Sajnos az elmúlt időszakban a Cothec-től olyan számlát
nem kapott az önkormányzat, amin el lehetett menni. Számításai szerint a Cothec több mint
10 Ft-ot tesz rá a TIGÁZ áraira. A Cothec-nek ez a különbség jelenti a hasznot.
Javaslata: perindítás a Cothec Kft-vel szemben.

Ország Mihály András képviselő kérdése: mennyibe kerülhet ennek az ügynek a
perköltsége?

Kravecz Lászlóné polgármester: nem valószínű, hogy ebben az évben az önkormányzat
ügyvédje végig tudja vinni az ügyet. Tudva lévő, hogy 2010. december 31-én az ügyvéddel
megszűnik a szerződésünk. Ezután csak egyedi szerződéssel más ügyvédnek nem célszerű
átadni.

Zinger Miklós jegyző: azt a megbízást, amit a szerződés fennállása alatt kap, azt végig kell
vinnie.

Vajasné Kovács Éva képviselő javaslata, hogy meg kell próbálni a per indítását.

Fekete Sándorné képviselő véleménye: ha az ügyvéd úr megtudja, hogy az önkormányzat
megszünteti vele a szerződést, neki pedig ennek ellenére tovább kell vinni a szerződés alatti
ügyeket.  Az  ő érdeke  viszont  nem  kívánja  azt,  hogy  ebből  nyertes  ügyet  hozzon  ki.  Nem
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biztos abban, hogy a következő képviselő-testületnek jót tesznek ezzel, ha a nyakán hagynak
egy félig megkezdett peres ügyet.

Zinger Miklós jegyző:  azt  gondolja,  hogy az ügyvédet köti  az ügyvédi mivolta.  Létezik az
ügyvédi kódex és e szerint nem személyes érzelmek alapján viszi az ügyeket. Megbízását
köteles legjobb tudása szerint végig vinni. Amennyiben nem így tesz, akkor az ügyvédi
kamarához lehet fordulni.

Kravecz Lászlóné polgármester úgy véli, hogy a per elindításával veszteni valója nincs az
önkormányzatnak.

Maszel László képviselő: ha ezt az ügyet ráhagyják a következő képviselő-testületre, akkor
az önkormányzat és a falu lakosságának a zsebéből vesznek ki a továbbiakban pénzt. Ez egy
olyan ügy, melyet nem lehet a következő önkormányzatra hagyni, próbálják meg most végig
vinni.
Számításaik szerint 4 évvel rövidülne le a futamidő, mivel a szerződésben le van írva, hogy
hány légköbméter fűtéséről van szó. Meg van az is, hogy az iskola hány légköbméter. A régi
iskola fogyasztása is meg van, az újjal szemben óriási a különbség. Nem kétharmad résszel,
hanem sokkal több.

Bernula István képviselő: úgy gondolja adják meg a lehetőséget az ügyvéd úrnak.

Kravecz Lászlóné polgármester összegezve az elhangzottakat javasolja, hogy a per
megindításával veszteni valója nincs az önkormányzatnak. Kéri a képviselő-testületet, hogy
aki egyetért azzal, hogy pert elindítsa az önkormányzat, azzal a céllal, hogy a Cothec Kft-vel
a futamidőt a lehető legrövidebb időre csökkentse, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 1 tartózkodás
mellett, a következő határozatot hozta:

92/2010. (V.11.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete pert indít Cothec Kft-vel szemben a szerződésben
meghatározott futamidő csökkentése érdekében a
szerződéskötés óta megváltozott körülményekre tekintettel.
A képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

f) Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Rendszerrel kapcsolatos
tájékoztató.

Kravecz Lászlóné polgármester emlékezteti a képviselő-testületet, hogy korábbi döntés
alapján, miszerint a gesztor nem számol el az Áfa-val, addig nem fizetünk. Folyamatosan
jönnek a fizetési felszólítások. A lakosságarányos 10 %-os önrészt kellene fizetni. Ezt
tájékoztatásul mondja el, nehogy utólag azt mondja a képviselő-testület, hogy nem tudott
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róla. Az Áfa-ra vonatkozóan tiszta képet nem kapott önkormányzatunk, ugyanakkor a
felszólítások folyamatosan jönnek. Várja  a képviselő-testület véleményét.

Ország Mihály András képviselő javasolja, hogy fizesse az önkormányzat az önrészt.

Bernula István képviselő véleménye, hogy ez a szankció, amit a képviselő-testület
alkalmazott, nem vált be, módosítani kell a korábbi határozatot addig, amíg az
önkormányzatot nem szankcionálják.

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

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

93/2010. (V.11.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 21/2010. (II.15.) sz. Kt.  h a t á r o z a t Ceglédi
Regionális Hulladék Lerakóval kapcsolatos döntését
hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

g) Villamos energia szabadpiaci felhasználása.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy villamos energia
felhasználás területén szabadpiacra kerülhetünk. Az önkormányzat kapott ajánlatot egy
cégtől. Ajánlatuk szerint a teljes szabadpiacra kerülést lebonyolítja. A mostani és az elért
legalacsonyabb árkülönbség 30 %-át kérik a közreműködésért. Jelenlegi energia ár 28,80 Ft,
ajánlat szerint ők ezt 19,40 Ft-ra le tudják szorítani. 2011. évre vonatkozóan 492.300,- Ft,
2012-re pedig 413.780,- Ft megtakarítást ígérnek. Ezek a megtakarítások az intézményekre
vonatkoznak, vagyis ebbe még nem szerepel a Nyár-Víz Kft, mely a legnagyobb energia
felhasználó. Várja a képviselő-testület véleményét, észrevételét.

Fekete Sándorné képviselő kérdése, hogy mennyire komoly ez a cég.

Kravecz Lászlóné polgármester válaszolva a kérdésre elmondja, hogy ez egy működő cég,
különösen kisebb önkormányzatokkal próbál szerződést kötni, akiknél nincs olyan
energetikai szakember, aki ezt kapásból le tudná bonyolítani.

Ország Mihály András képviselő véleménye, hogy ezek a cégek törvényi felhatalmazással
dolgoznak. Kérdése, hogy az önkormányzat nem tudja-e közvetlenül megkeresni azt a céget,
aki 19,- Ft-ért adja a villamos energiát, és nem kellene a 30 %-ot kifizetni. Kérdése még,
hogy ha szolgáltatót akar váltani az önkormányzat, akkor pályázati úton lehet?

Kravecz Lászlóné polgármester válaszolva a kérdésre elmondja, hogy az ajánlatot adó
cégnek további feladatai is vannak, melyek a következők: ajánlatkérési koncepció, pályázati
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feltételek meghatározása, pályázati felhívás elkészítése, potenciális kereskedői kör
meghatározása, a tender lebonyolítása, eredmény értékelés.

Zinger Miklós jegyző: ha az önkormányzat szolgáltatást akar vásárolni, akkor a szolgáltatás
becsült értéke alapján el kell dönteni, hogy közbeszerzés alá tartozik, vagy nem. Ha a nettó 8
MFt-ot meghaladja a szolgáltatás ellenértéke, azt jelenti hogy a nemzeti közbeszerzési
értékhatárt meghaladja.

Maszel László képviselő: áttanulmányozta a szerződést, véleménye: lehet, hogy a 30 %
kicsit  sok,  de  nem  tudják,  hogy  van-e  olyan  cég,  aki  ettől  kevesebbet  ígér.  Az
önkormányzatnál nincsenek olyan szakemberek, akik azt figyeljék, hogy melyik szolgáltató
adja olcsóbban az energiát. Ha ezzel a céggel szerződést köt az önkormányzat, akkor neki
érdeke azt is figyelni, hogy ha a következő évben váltás van, és valahonnét olcsóbban tudja
megvenni, akkor ők ezt automatikusan lebonyolítják. A szerződés két évre vonatkozik, ez
alatt az idő alatt kiderül, hogy mennyi megtakarítás jelentkezik.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett.
Kéri a képviselő-testületet, hogy aki azzal egyetért, hogy a Sourcing Hungary Szolgáltató
Kft-vel szerződést kössön az önkormányzat a „villamos energia projekt szakmai
támogatásra” címmel, 2011-2012. évre vonatkozóan a fentiekben felsorolt feladatokkal,
szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 1 tartózkodás
mellett, a következő határozatot hozta:

94/2010. (V.11.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Villamos
energia projekt szakmai támogatása” szerződést a Sourcing
Hungary Szolgáltató Kft-vel megkösse.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

h) Eszközpályázat.

Kravecz Lászlóné polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy hatalmazza fel Zinger
Miklós jegyzőt és Kravecz Lászlóné polgármestert a beérkezett ajánlatok elbírálására az
eszközpályázat vonatkozásában.

Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, hogy aki az
elhangzott javaslattal egyetért, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 1 tartózkodás
mellett, a következő határozatot hozta:
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95/2010. (V.11.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a KMOP-4.6.1/A-2-2008-0023 eszközbeszerzési
pályázat – a korábbi pályázati eljárásokban ajánlattal nem
érintett – bútor, informatikai és média eszközök,
tornaszerek beszerzésével, valamint gépészeti szerelési
munkák elvégzésével kapcsolatos pályázati eljárásban
érkezett ajánlatok bírálatra való előkészítésével megbízza
Zinger Miklós jegyzőt, a pályázatok elbírálására
felhatalmazza Kravecz Lászlóné polgármestert.

Határidő: 2010. május 17.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester
              Zinger Miklós jegyző

Egyéb észrevételek:

Maszel László képviselő: a fogorvossal kapcsolatban érdeklődik.

Zinger Miklós jegyző válaszolva a kérdésre elmondja, hogy a fogorvos még nem
jelentkezett.

Maszel László képviselő: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy múlt héten három személy
megkereste őt, mint az Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság Elnökét, hogy keresik a
Kossuth Fát. Említettek egy helyi vállalkozót, hogy állítólag a fát ők vágatták ki, de ennek a
vállalkozónak ehhez semmi köze nincs. Konkrétan ez a fa újra kihajtott és a Coop Áruház
mögött található. A kérdéses fa kivágása 1989-1990. évben történt, mely a maga részéről
nagy felháborodást váltott ki, mivel egy egészséges fáról volt szó. Ezzel kapcsolatban
megkereste Egresi Péter, aki le is írta az elektronikus újságban. Ebbe „becsúszott” egy beírás,
amiért Egresi Péter elnézést kért az érintettekről.
Amikor ez a fa ki lett vágva, ő elment megnézni, és nagyon fel volt háborodva. Itt találkozott
az akkor itt tanító biológia tanárnővel – Farkas Adéllal -. Bejött a tanácsházára és az akkori
elnöknél Végvári Józsefnél nehezményezte, hogy miért vágták ki a fát, mivel ez egy
egészséges fa volt. Ő közölte, hogy veszélyes volt a fa és kizavarta az irodájából. Ezeket
elmondta  Egresi  Péternek,  aki  le  is  írta.  Ezután  érte  egy  támadás,  hogy  mi  jogon  teszi
mindezt, mivel nem is így történt. Sikerült megtalálnia azt az embert, aki a fát kivágta, és
elmondta, hogy az akkori tanács vezetőjétől kapta a megbízást.

Elmondja, hogy őt megfenyegették, ezenkívül az említett néhai Végvári József özvegye
elhordta őt a falu szemetjének, és azt mondta feljelenti az APEH-nál, majd leköpte nem
egyszer, legalább tízszer, ezt ő nagy türelemmel viselte felesége és sógornője jelenlétében.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy Egresi Péter által írt cikkben néhai Végvári
Józsefet „véres szájú kommunista” jelzővel illették. Úgy gondolja, hogy ha az ő
családtagjáról írták volna ezt, biztosan ingerültséget váltana ki belőle.

Fekete Sándorné képviselő: elmondja, hogy abban az időben tanácstag volt. Nyáregyházán
kirendeltség működött. Emlékezete szerint ennek a  Kossuth Fának az ágai rálógtak az
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra, mely egy nádfedeles ház volt és veszélyes volt az
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ott lakókra. Pilisről a műszaki osztályról kijöttek és a fáról megállapították, hogy a közepe ki
van rohadva, találtak benne egy lyukat, melybe egy gyerek is be tudott bújni. Két lehetőség
volt a műszaki vélemény szerint, vagy az épületet kell lebontani, vagy a fát kell kivágni. Ez
az eset 1985. és 1990. között történt.

Egresi Péter nyáregyházi lakos: elmondja, hogy a Kossuth Fával kapcsolatban több emberrel
beszélt, sokan nem is hallottak róla. Nem büszke arra a mondatra, amit néhai Végvári
Józseffel kapcsolatban leírt. Fiától személyesen bocsánatot kért, megtette ezt az interneten is,
a fórumon is. A helyreigazítást felolvassa.

Maszel László képviselő elmondja, hogy Farkas Adél annak idején a fa kivágásával
kapcsolatban írt egy levelet tiltakozásként az akkori tanács vezetőjének. Mindketten tudják
bizonyítani, hogy ez egy makk egészséges fa volt.

Kravecz Lászlóné polgármester javasolja, hogy a Nyáry Pál Pihenő Parkban lévő fákat
védetté kell nyilváníttatni. Bába János helytörténeti falukör vezetőjének nyilvántartásában
szerepel,  hogy a  Nyáry  kúria  előtt  lévő fa  alatt  pihent  meg Kossuth,  mikor  ment  a  toborzó
körútjára  és  ezért  kapta  a  Kossuth  Fa  elnevezést.  Elmondja  még,  hogy a  Petőfi  út  4.  szám
alatt van egy kínai pagoda fa, mely Kínában és Koreában őshonos, ezt a Wekerle és
Vásárhelyi család ültette. Ezenkívül a Jókai utcában van még két hatalmas tölgyfa, (magán
területen) ezeket is javasolja védetté nyilváníttatni. Ha ez megvalósul, akkor a tulajdonos sem
vághatja ki fákat.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület a napirenden szereplő
kérdéseket megtárgyalta. Egyéb hozzászólás, javaslat, kérdés nem érkezett az ülést 19.15
órakor bezárja.

- kmf -

Kravecz Lászlóné Zinger Miklós
    polgármester               jegyző


