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I.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember
14-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
Farkas László
Fekete Sándorné
Kovács Jolán
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 megjelent tagjait és a
vendégeket. 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.) Beszámoló a 2010. I. féléves pénzügyi terv teljesítéséről.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

2.) Beszámoló a Nyár-Víz Kft. 2010. I. félévi tevékenységéről.
Előadó: Krizsán Mihály Nyár-Víz Kft. ügyvezetője

3.) Beszámoló az általános iskola 2009/2010. évi oktatási évről, különös tekintettel a
személyi és tárgyi feltételekről, 2010/2011. tanév előkészítéséről.

Előadó: Villand József iskolaigazgató

4.) Beszámoló a Napsugár Óvoda 2009/2010. évi nevelési év elvégzett feladatairól,
különös tekintettel a személyi és tárgyi feltételek meglétéről.

Előadó: Lipót Pál Józsefné vezető óvónő

5.) Beszámoló az önkormányzat 2006-2010. évi vagyoni és pénzügyi helyzetéről.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

6.) Helyi Építési Szabályzat módosítás egyeztetési anyagának jóváhagyása.
Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester

7.) Emergency Service Kft. és a társult települések közötti ügyeleti szerződés
meghosszabbítása.

Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester
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8.) Szennyvíz-csatorna társuláshoz tagok delegálása.
Előadó Kravecz Lászlóné polgármester

9.) Egyebek.
a) Római Katolikus Egyház elszámolása.
b) Járdaépítési kérelmek.
c) Társulási tagok delegálása – csatorna társulás.
d) Közvilágítás bővítésére kérelem.
e) Teveli doktor szerződésmódosítási kérelme.
f) Kistérségi határozat módosítása.

Kravecz Lászlóné polgármester napirend előtt megadja a szót Villand József
iskolaigazgatónak.

Villand József iskolaigazgató és Szemők Mariann igazgatóhelyettes: azért kértek napirend
előtt szót, mert szeretnék megköszönni a képviselő-testületnek az elmúlt négy év segítő
támogatását, amiben az iskolát és minden dolgozóját részesítették, jelképes ajándékot adnak át
a képviselőknek, további jó egészséget és kitartást kívánnak további tevékenységükhöz. A
Polgármester Asszonynak az iskola dolgozói nevében átadja ajándékukat, köszönetüket
fejezik ki azért, amit az iskoláért tett.

Kravecz Lászlóné polgármester saját és a képviselő-testület nevében megköszöni az iskola
vezetőinek és dolgozóinak az elismerést és jókívánságokat. Elmondja, hogy őszinte szívvel
próbáltak megtenni mindent azért, hogy az oktatás megfelelő körülmények között történjen az
iskolában. Átadja a szót a képviselő-testületnek.

Bernula István képviselő: jóleső gesztusként értékeli az iskola részéről történő
figyelmességet. Elmondja, hogy 12 éves képviselői tevékenysége alatt az iskolával és
pedagógusokkal kapcsolatos döntéseit mindig a lelkiismeretes és jobbító szándék vezérelte.
A politikamentesség igényével mondja, hogy a jelenlegi miniszterelnök ennek az országnak a
felzárkóztatására 15-20 évet prognosztizált. Ezzel maga részéről is egyetért, de ez a
pedagógusok segítsége nélkül nem fog megtörténni. A pedagógusoknak azt kívánja, hogy
mélyedjenek el minél jobban hivatásukban, próbálják meg maximálisan átadni azt a tudást,
szellemi értéket, becsületet, amire szükségük lesz a felnövekvőknek. Ehhez jó egészséget,
hitet, sok türelmet, sokkal magasabb bérkeretet, munkahelyi harmóniát és megbecsülést kíván
a jövőre vonatkozóan.

Ország Mihály András képviselő: számára nagyon jól esik az a dicséret, amit a tantestülettől
kaptak. Kicsit furcsán érzi magát, mivel azt gondolja, hogy olyan emberek dicsérik meg őket,
akik náluk sokkal okosabbak. Akik most itt vannak a tantestületből, azok tiszta szívvel és
őszintén jöttek és köszönetük is ebből fakad. Nagyon reméli, hogy a képviselők rászolgáltak
erre a köszönetre az elmúlt négy évben. Munkájuk során megpróbáltak megtenni mindent
annak érdekében, hogy a pedagógusok munkája hatékony legyen. Az alaptalan támadásoktól
megpróbálták megvédeni a pedagógusokat. Amennyiben ezek nem sikerültek és nem voltak
mindig kellő partnerei a tantestületnek, ezért elnézést kér. Összességében azért úgy gondolja,
megfelelő partner volt az önkormányzat az iskolának és az óvodának is.
Nagyon fontos azonban, hogy az emberek fejében tudatosítani kell, el kell magyarázni és meg
kell értetni, hogy Nyáregyháza településnek a sorsa jórészt a pedagógusok kezében van. A
pedagógusok munkája kiemelkedően fontos. Megkéri a pedagógusokat, hogy munkájuk során
erre nagyon figyeljenek, mert az ő munkájukon múlik, milyen lesz a jövő, hogyan fogunk élni
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20 év múlva, ez a település élhető marad-e, vagy nem. Ehhez a kemény munkához sok erőt,
egészséget és kitartást kíván. Mindenképpen azt szeretné, ha a pedagógustársadalom
visszanyerné azt a kimagaslóan fontos szerepét és társadalmi megbecsülését, amit az utóbbi
évtizedekbe elveszített. A következő képviselő-testületnek pedig figyelmébe ajánlja, hogy
amit elmondott az mérvadó és útmutató lehessen, ők is próbáljanak mindent megtenni annak
érdekében, hogy itt megfelelő, magas színvonalú oktatás történjen és elégedett, okos,
kiművelt emberek kerüljenek ki ebből az iskolából.

Lipót Pál Józsefné képviselő: megköszöni a kedves, elismerő szavakat. Az óvoda dolgozói
nevében megköszöni a képviselő-testület négy éves munkáját, további sok sikert kíván
képviselő-társainak. Reméli, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan az óvoda és iskola
együttműködése ugyan olyan jó lesz, mint eddig volt. Több iskolaigazgatóval dolgozott már
együtt, de az elmúlt négy évben volt a legjobb az együttműködés a két intézmény között.

Kravecz Lászlóné polgármester megköszöni az előző szónoklatokat és örül annak, hogy
részesei lehettek ennek a meglepetésnek. Nem tagadja, hogy siker centrikus, fontos, ha
visszajelzés érkezik, ennél szebb visszajelzés nem kell ennek a négy évnek és még egyszer
köszöni, kívánja, hogy a következő képviselő-testület is vagy így, vagy sokkal jobban
foglalkozzon az iskola, óvoda fejlődésével, további sikereket kíván a munkához.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás nem érkezett,
továbbiakban a képviselő-testület a napirend szerint folytatja munkáját.

1.) Beszámoló a 2010. I. féléves pénzügyi terv teljesítéséről.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a beszámolót a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta. Elmondja, hogy a könyvvizsgáló az
I. féléves beszámoló elfogadásának akadályát nem látja, azt megvizsgálta és megfelelőnek
tartja. Átadja a szót a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnökének.

Fekete Sándorné képviselő, a bizottság elnöke tájékoztatásul elmondja, hogy az ülésen
kérdések főleg a hátralékkal kapcsolatban merültek fel. A bizottság egyhangúlag javasolja a
képviselő-testületnek a 2010. I. féléves költségvetés teljesítését bevételként 233.473 eFt,
kiadásként pedig 236.138 eFt főösszeggel elfogadni.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés,
észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki elfogadja a 2010. I. féléves pénzügyi
terv teljesítéséről szóló beszámolót, 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:

151/2010. (IX.14.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2010. évi költségvetési év I. félévi teljesítéséről
készült beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja.
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- Az önkormányzat 2010. I. félévi bevételét 233.473 eFt-
tal elfogadja. A bevételi források részletezését az 1. sz.
melléklet tartalmazza.

- Az önkormányzat 2010. I. félévi kiadását 236.138 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: 2010. december 31.
Felelős: Polgármester, jegyző, intézményvezető.

- Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 2010. évi
költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. Az előterjesztésben látható, hogy a bevételi és
kiadási főösszeg 513.454 eFt-ra, (TÁMOP 3.1.4. pályázattal együtt) módosul.

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a
képviselő-testületet, aki a bizottság javaslatával 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

16/2010. (IX.15.) számú  r e n d e l e t e

az önkormányzat 2010. évi költségvetésről szóló
módosított 3/2010. II. 16.) sz. rendelet módosításáról.

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) A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. §. A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2010. évi
költségvetésének
a) bevételi főösszegét                      513.454 eFt-ban
b) kiadási főösszegét                       513.454 eFt-ban állapítja meg.
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(2) A rendelet 6. §-a következőkre módosul, és a  rendelet 2/e mellékletének, a melléklet
sorszámozásának változtatása nélkül  a képviselő-testület az önkormányzat önállóan
működő költségvetési szervei módosított előirányzatait, a tervezett működési és
felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a I., II., és a III. címen a jelen
rendelettel kiadott, a 2. sz. mellékletben foglalt összegekben állapítja meg.

 „6. § (1) A 3. §. (b) bekezdés szerinti kiadási főösszegéből az önkormányzat működési,
fenntartási, kiadási előirányzatait, kiemelt előirányzatonként a képviselő-testület a
következők szerint határozza meg:
Működési kiadások előirányzata összesen:                  460.897 eFt
ebből:

- személyi jellegű kiadások 238.154 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok 58.905 eFt
- dologi jellegű kiadások 122.488 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai 41.350 eFt
Támogatások 950 eFt
Pénzeszköz átadás 13.575 eFt

A felhalmozási kiadás 25.422 eFt
Fejlesztési hitel (tőke+kamat) 11.847 eFt
Általános tartalék 763 eFt

(3) A képviselő-testület 3. §-ban meghatározott főösszegeken belül a Polgármesteri
Hivatal 2010. évi költségvetésének

(a) kiadási  főösszegét          267.264 eFt-ban állapítja meg.

A 3. § (b) bekezdés szerinti kiadási főösszegéből az önkormányzat Polgármesteri Hivatal
működési, fenntartási, kiadási előirányzatait, kiemelt előirányzatonként a képviselő-testület a
következők szerint határozza meg.

(3) A képviselő-testület rendelete 6. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kiadási főösszegből a
Polgármesteri Hivatal működési, fenntartási, kiadási előirányzatait, kiemelt előirányzatonként
a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások előirányzata összesen:          235.392 eFt
ebből:

- személyi jellegű kiadások 109.490 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok 27.096 eFt
- dologi jellegű kiadások 57.456 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai 41.350 eFt
Támogatások 950 eFt
Pénzeszköz átadás 13.575 eFt

A felhalmozási kiadás összesen 4.737 eFt
A felhalmozási kiadás részleteiben:
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      - ELMIB részvények vásárlása 2.437 eFt
      - Rendezési Terv vásárlása 2.000 eFt
      - számítástechnikai eszköz konfigurációk
       (számítógép,monitor beszerzés, irodai szoftverrel
        pénzügy, ebből: építésügyre 1 db laptop)

300 eFt

Fejlesztési hitel (tőke + kamat) 11.847 eFt

Általános tartalék 763 eFt

(4) A 3. §-ban foglalt előirányzatokból a képviselő-testület az önkormányzat önállóan
működő költségvetési szervei eredeti előirányzatként tervezett működési és felhalmozási
kiadásait  kiemelt  előirányzatonként  a  II.  és  a  III.  címen  a  2/a-2/c.  sz.  melléklet  szerint,
intézményei bevételeit az 1/a. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(5) A 3. §-ban foglalt előirányzatokból a képviselő-testület az önkormányzat önállóan
működő költségvetési szervei módosított előirányzatait, a tervezett működési és felhalmozási
kiadásait kiemelt előirányzatonként a II. és III. címen a 2/e. sz. mellékletben foglaltak szerint
állapítja meg.

2. §

(1) A rendelet 2010. október 1-én lép hatályba, kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltaknak
megfelelően a jegyző gondoskodik.

2.) Beszámoló a Nyár-Víz Kft. 2010. I. félévi tevékenységéről.

Kravecz Lászlóné polgármester kérdezi Krizsán Mihályt a napirend előadóját kíván-e szóbeli
kiegészítést tenni.

Krizsán Mihály a Nyár-Víz Kft. ügyvezetője: elmondja, hogy éves tervezett vízdíj bevételük
18 MFt volt, a tényleges bevétel viszont csak 8 MFt. Sok volt a csapadék (nem kellett
öntözni). Bekötés csak egy volt az első félévben. Várja a kérdéseket.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a DÉMÁSZ-tól
kaptak egy 2 MFt-os számlát.
Krizsán Mihály folytatja: a tavalyi év folyamán átalakultak Kft-vé. Ebben az időszakban kb.
400 eFt túlfizetés volt, amit a DÉMÁSZ kezdeményezésére hivatalosan visszakértünk a
számlánkra. Ez az összeg meg is érkezett. 2009. decemberében a DÉMÁSZ semmilyen
kérésre 800 eFt-ot utalt vissza a Kft. számlájára. Ezután egy héttel később megint 800 eFt-ot
utalt a számlánkra. Erre vonatkozólag értesítést nem küldött, hogy miért utalt. 2010.
márciusában többszöri telefonváltás után az órát elvitték beméretni. A mai napig erről az
óráról semmilyen tájékoztatást nem kaptunk. Arról viszont igen, hogy a 2 MFt hátralékot
fizessük be.
Addig, amíg az órát nem vizsgálják be, a számla nem lesz kifizetve, mert elképzelhető, hogy
mérési hiba történt.

Ország Mihály András képviselő: amikor a 800 eFt-ot visszakapta a Kft., meg lett nézve az
óra adatai szerint, hogy ez reális-e?

Krizsán Mihály ügyvezető válasza: ez az összeg megjelent a számlán azzal a megjegyzéssel,
hogy túlfizetés van.
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Kravecz Lászlóné polgármester: az üggyel kapcsolatban kihívták a DÉMÁSZ
kommunikációs igazgatóját is, álláspontja, hogy a számlázással gondok vannak a DÉMÁSZ-
nál.

Fekete Sándorné képviselő kérdése: nyáregyházi ingatlanok hány százaléka van rákötve a
vezetékes vízhálózatra.

Krizsán Mihály ügyvezető válasza: az összes ingatlanból mindössze 200 nincs a hálózatra
csatlakozva, de a többi is hiába van rákötve, nem használják. Amikor a csatorna megjelent,
nagyon lecsökkent a vízfogyasztás.

Ország Mihály András képviselő javasolja, hogy hirdessenek akciós rákötéseket. A
számlákkal kapcsolatosan elmondja, kérdésként merül fel, hogy az a fogyasztás volt-e
helytálló, amikor a 2x800 eFt-ot visszautaltak, vagy a kW elhasználás a mostani 2 MFt-nak
felel-e meg. Akár dokumentálni is kellene a vízműnek, hogy havonta mennyi az elektromos
energia fogyasztása.

Krizsán Mihály ügyvezető: lehet engedni az árból, de nem sokat, mivel a bekerülési költség
igen magas.

Bernula István képviselő: a villanyórával kapcsolatosan felmerült költségeknél nincs nagy
probléma, mivel a két összeg közötti különbség 400 eFt.
Kérdése, hogy a víz minőségével kapcsolatosan történt-e valami előrelépés.

Krizsán Mihály ügyvezető válasza: folyamatosan figyelik a pályázati lehetőségeket erre
vonatkozóan. A laboratóriumi vizsgálatok alapján a víz minősége jó, emiatt pályázatokon nem
vehetnek részt.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy folyamatosan tisztítanak, nem csak
bejelentésre.

Megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki
elfogadja a Nyár-Víz Kft. beszámolóját, 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:

152/2010. (IX.14.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Nyár-Víz Kft. 2010. I. félévi bevételekről és
kiadásokról szóló beszámolóját elfogadta.

3.) Beszámoló az általános iskola 2009/2010. évi oktatási évről, különös tekintettel a
személyi és tárgyi feltételekről, 2010/2011. tanév előkészítéséről.

Kravecz Lászlóné polgármester kérdezi a napirend előadóját Villand József iskolaigazgatót,
hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
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Villand József iskolaigazgató kissé aggasztó tendenciának látja, hogy már 177 fő jelenleg
azoknak a tanulóknak a száma, akik ingyenes tankönyvre jogosultak és ez a szám évről-évre
folyamatosan növekszik. Ez egyre nagyobb terhet jelent a költségvetésnek. E héten is érkezett
2 tanuló, akik szintén ingyenes tankönyv-ellátásban részesülnek. Ezek folyamatosan meglévő
problémák, melyeket egyre nehezebb lesz kezelni.
A TÁMOP-os projekt pénzügyi zárása november végéig lezajlik. Három pályázat van még,
melyből egy már eredménnyel zárult – Oktatási Minisztérium által kiírt - , a másik kettő még
elég komolyan érinti az iskolát, az egyik az  esélyegyenlőséget szolgáló intézkedésekre kiírt
pályázat, valamint a szakmai, informatikai pályázat, ami a TÁMOP-os pályázat informatikai
hátterét fogja erősíteni.

Lipót Pál Józsefné képviselő: óvodavezetőként örömmel tölti el, hogy az óvodából az
iskolába kerülő gyermekeknél az automatikus a zeneiskolához való kapcsolódást sikerül azzal
átvinni, hogy a Zsótér Gabriella zenei nevelést végez. A gyógytestnevelést ugyanúgy ellátják
az iskolában, mint eddig. A gyógypedagógus és fejlesztő pedagógus is továbbfejleszti a
gyermekeket, akiknél probléma merül fel. Sajnálattal tölti el, hogy az iskolában 20 fő bukott
meg és ebből csak hárman tettek sikeres pótvizsgát. Az iskola vezetésének további sikereket
kíván munkájukhoz.

Ország Mihály András képviselő: véleménye szerint a következő évtizedek kulcskérdése,
hogy mennyi hátrányos helyzetű, mennyi szociális segély és mennyi sajátos nevelési igényű
gyermek fog bekerülni az iskolába, óvodába. Ez nem csak az intézményeknek, hanem a
településnek is kulcsfontosságú kérdése lesz. Úgy gondolja, hogy a következő képviselő-
testületnek a legfontosabb feladata lesz, hogy erre valamilyen megoldást találjanak.

Kravecz Lászlóné polgármester: a beszámolóval kapcsolatban elmondja, hogy az iskolában
elmozdulás tapasztalható, a szülők felé minden felmerülő igényt próbál az iskola kielégíteni.
Talán ez az első év, hogy tömeges eltávozás nem volt az iskolából, viszont jelentős számban
érkeztek diákok Pilisről, ill. Újlengyel településről. Munkájukhoz további sikereket kíván.

Bernula István képviselő: a beszámolót tartalmasnak, jónak találja, kifogásolni valót nem
talált benne. Gratulál hozzá és további jó munkát kíván.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett,
kéri a képviselő-testületet, aki a beszámolót 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:

153/2010. (IX.14.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény 2009/2010. évi oktatási évről,
különös tekintettel a személyi és tárgyi feltételekről, a
2010/2011. tanév előkészítéséről szóló beszámolóját
elfogadta.
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4.) Beszámoló a Napsugár Óvoda 2009/2010. évi nevelési év elvégzett feladatairól,
különös tekintettel a személyi és tárgyi feltételek meglétéről.

Kravecz Lászlóné polgármester kérdezi a napirend előadóját Lipót Pál Józsefné
óvodavezetőt kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

Lipót Pál Józsefné képviselő, óvodavezető: úgy gondolja, hogy 2009/2010. nevelési évről a
beszámolóban tájékoztatta a képviselő-testületet, várja a kérdéseket.

Bernula István képviselő: a beszámolót elfogadja, tartalmasnak ítéli meg.

Ország Mihály András képviselő: úgy gondolja, hogy az óvodában a személyi állomány
megfelelő és nagyon sok jól képzett óvodapedagógus áll rendelkezésre. A zeneoktatás
kapcsán megfontolandónak tartja a későbbiekben, hogy bevezethető legyen az óvodában a
nyelvi oktatás.

Lipót Pál Józsefné képviselő, óvodavezető válaszolva a kérdésre elmondja, hogy ezzel
kapcsolatban szülőket megkérdezték, ketten válaszoltak vissza. Véleménye, hogy először
magyarul tanuljanak meg beszélni a gyerekek. Ezt azért is mondja, mert sok a beszédhibás
gyermek, tehát logopédusra van szükségük.

Fekete Sándorné képviselő: gratulál a beszámolóhoz, úgy gondolja egyik legjobb anyag.
Ami nem tetszik benne, hogy a személyi feltétek bővítését a képviselő-testület „átruházta” a
következő testületre. Jobban örült volna, ha olyan megfogalmazás történik, hogy a két
szakvélemény egymásnak ellentmond.
A tagóvoda nevében szól: a fénymásoló elromlott, ide újat vettek, a rosszat megcsináltatják és
azt adják oda a felső-nyáregyházi óvodába. Ez úgy lett volna igazságos, hogy vesznek két új
fénymásolót, a régit megcsináltatják és elteszik tartalékba.

Lipót Pál Józsefné képviselő válaszolva a kérdésre elmondja, hogy azért vettek új
fénymásolót a központi óvodába, mert minden dokumentumot itt másolnak. Felhasználás
szempontjából és anyagilag is jobban jártak azzal, hogy olyan fénymásolót vásároltak, mely
egy lap mindkét oldalára tud másolni.

Kravecz Lászlóné polgármester: jó beszámolót kaptak az óvodától, gratulál a sikeres
pályázatokhoz. Itt szeretné megdicsérni Kovács Zoltánt, aki oroszlánrészt vállalt a pályázatok
sikeres lebonyolításában.
Mindkét intézmény nehéz évet zárt, a TÁMOP pályázat nagy terhet rótt mindkét intézményre
és az önkormányzatra is, reméli novemberben egy sikeres pénzügyi zárás történik.

Vajasné Kovács Éva képviselő: az iskola beszámolójához nem kívánt hozzászólni, mivel
pedagógus, örül annak, hogy a képviselő-testület tagja lehet. Igaz, hogy az óvodában
minőségi munka folyik, és mindenki azt mondja, hogy maximálisan tökéletes munkát nyújt,
de bizony nagyon nehéz az átfedéseket megoldani. Az óvoda vezetőjének azt tanácsolja, ha
lehetősége és módja van arra, valamint a következő képviselő-testület az anyagi hátteret
biztosítani tudja, a hiányzó létszámot pótolja. További sikereket kíván az óvoda vezetésének.

Kravecz Lászlóné polgármester kiegészítésként elmondja, hogy a személyi feltételek
bővítéséhez csak egyetlen feltétel hiányzott: a pénz. Nem az akarattal volt gond, nem akart ez
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a képviselő-testület a következő nyakába varrni egy ekkora terhet, - amiről nem tudják, hogy
a költségvetés elbírna-e.

Megállapítja, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban egyéb 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 10 tagja, 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:

154/2010. (IX.14.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Napsugár Óvoda 2009/2010. nevelési év
elvégzett feladatairól, különös tekintettel a személyi és
tárgyi feltételek meglétéről szóló beszámolóját elfogadta.

5.) Beszámoló az önkormányzat 2006-2010. évi vagyoni és pénzügyi helyzetéről.

Kravecz Lászlóné polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, törvényi
kötelezettség, hogy ezt elkészítsék. Az anyagot írásban megkapta a képviselő-testület, várja a
kérdéseket, észrevételeket.

Fekete Sándorné képviselő: az anyaggal kapcsolatban elmondja, hogy az elmúlt négy évben
amit a képviselő-testület tett, - nem magukat dicsérve -  az elismerésre méltó, akkor is, ha az
elismerés nem történik meg. Ami hiányosság – de ez nem a képviselő-testületen múlik – a
csatorna-beruházás folytatása.
Elmondja, hogy a Felső-nyáregyházi óvoda jelentős része a képviselő-testület fel nem vett
tiszteletdíjából épült fel, ezenkívül a jelenlegi képviselő-testület minden tagja (kettő
kivételével) a négy év alatt jelentős mennyiségű tiszteletdíjat nem vett fel (összesen 8,5 MFt),
az  idei  évben  a  tiszteletdíjról  lemondtak,  tehát  nem  mondhatja  senki,  hogy  zsebre  tették  az
önkormányzat pénzét.
Személy szerint 25 éve tanácstag, ill. képviselő. Nagyon örül annak, hogy a mostani
képviselő-testületben a pártoskodás teljes mértékben ki volt zárva. Mindig az volt a lényeg a
döntésekben, hogy a községnek a legjobbat tegyék.
Megköszöni a pedagógusoknak az elismerést. Különösképpen a Polgármester asszony
vezetésével volt könnyebb a munkájuk, hiszen volt egy olyan vezetőjük, aki azokon a
tárgyalásokon, melyeken nem tudtak részt venni, ő lebonyolította és jó irányba terelgette az
önkormányzat dolgait. Örül annak, hogy Kravecz Lászlóné polgármester asszonnyal együtt
dolgozhatott, kívánja neki, hogy a jövőben közéleti tevékenységében további sikereket érjen
el.

Kravecz Lászlóné polgármester felhatalmazást kér a képviselő-testülettől, hogy a beszámolót
néhány példányban sokszorosíthassa, és tájékoztatásul ki lehessen tenni közmeghallgatáson.
A beszámoló képet ad az elmúlt négy évről, minden területre kitér, amiről a lakosságot
tájékoztatni kell.
A beszámolóban szerepel, hogy komoly problémát jelentett a kommunikáció hiánya, ez
hiányosság volt.
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Lipót Pál Józsefné képviselő ezt jó ötletnek tartja, sőt javasolja, hogy a honlapra is kerüljön
fel. Aki eddig megkérdőjelezte a képviselő-testület munkáját, az képet kaphat ebből a
beszámolóból, hogy nem teljesen úgy van, ahogyan ez bizonyos helyeken elterjedt.

Bernula István képviselő: a beszámolóról azt gondolja, hogy ez egy tényanyag. Ez a
polgármesternek és a képviselő-testületnek az elmúlt négy éves munkája. Ezért felelősséggel
tartoznak és vállalják is érte a felelősséget.

Ország Mihály András képviselő: egyetért Bernula István képviselővel és aláhúzandó, hogy
a nagy kérdésekben – elsősorban csatorna-beruházás – semmilyen hibát a testület,
Polgármester asszony, Jegyző úr nem követett el. A szemétszállítással kapcsolatban úgy véli
tájékoztatási problémák voltak a lakossággal szemben. Maga részéről úgy gondolja, hogy
ettől több munkát is el tudnak majd végezni. Saját munkája iránt is van hiányérzete.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés észrevétel a beszámolóval
kapcsolatban nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki a beszámolót 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:

155/2010. (IX.14.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Nyáregyháza Község Önkormányzatának vagyoni
és pénzügyi helyzetéről szóló 2006-2010. évre vonatkozóan
elfogadta.

6.) Helyi Építési Szabályzat módosítás egyeztetési anyagának jóváhagyása.

Kravecz Lászlóné polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy egy
második körös egyeztetés szükséges. Átadja a szót Zinger Miklós jegyzőnek.

Zinger Miklós jegyző: az egyeztetési anyagot jóváhagyva megküldtük a szakhatóságoknak,
ők megadták véleményüket erre vonatkozóan. A várakozásokkal ellentétben azonban több
szakhatóság további egyeztetést, eljárást tartott szükségesnek, tehát az egyszerű eljárás nem
működik. A képviselő-testületnek az a feladata, hogy további egyeztetésre bocsájtja a
rendezési terv módosításának témáját. Alapvető változás az, hogy a főépítész erősen
kifogásolja a nyeles telek kialakításának a lehetőségét, véleménye, hogy ettől egy intenzív
beépítésre kerülhet sor. Nem tartja a településszerkezet szempontjából megfelelőnek és jónak.
Az önkormányzat főépítészének javaslatában már úgy szerepel, hogy nyeles telek kialakítását
általánosan tiltja. Korábban döntött már a képviselő-testület arról, hogy azokat a szakági
munkarészeket – régészeti munkarészeket is -  elvégezteti  a rendezési terv módosításában. A
tervező elkészíti a második körös egyeztetési anyagot és ez után lehet a hatóságokkal
érdemben tárgyalni.

Kravecz Lászlóné polgármester átadja a szót a képviselő-testületnek, mi a véleményük a
nyeles telkekkel kapcsolatban. A műszaki előadó nem tartja helyesnek a tiltást, a főépítész
viszont ragaszkodik hozzá.
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Ország Mihály András képviselő: nem tartja helyesnek a nyeles telkek kialakítását. Az
anyagban szerepel a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnak állásfoglalása, miszerint el kell
készíteni az örökségvédelmi hatástanulmányt. Nagyon jónak tartaná, ha feltérképeznék
Nyáregyháza nevezetességeit, helyeit, épületeit, fáit, eseményeit, történetét.

Kravecz Lászlóné polgármester emlékezteti a képviselő-testületet, hogy a templomokat már
védetté nyilváníttatták. A nevezetes fákra vonatkozóan is már kigyűjtötték az anyagot.

Zinger Miklós jegyző: ez az anyag arra vonatkozik, hogyan alakult az egyszerű eljárásnak a
folyamata. Vannak olyan eltérések, melyek nyitottak, további egyeztetésnek a tárgya lesz. A
szakhatóságok javaslata, ill. véleménye alapján kell elkészíteni a tervezőnek a további
anyagot, ebbe bizonyos szempontok már korábban meg lettek fogalmazva, annak a
módosításai kerültek most a testület elé. Ebben kell dönteni, hogy ezeket a szempontokat így
elfogadják és ennek alapján történhet a konkrét egyeztetési anyag kidolgozása, nevezetesen az
övezeti változásoknak a kérdése is.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett.
Kéri a képviselő-testületet, aki elfogadja az első körös, már leegyeztetett észrevételek szerint
az anyagot, 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:

156/2010. (IX.14.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Helyi Építési Szabályzat módosításával
kapcsolatban az ÉTV. 9. §. (3) bekezdés szerinti egyeztetés
lefolytatásához az anyagot jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

7.) Emergency Service Kft. és a társult települések közötti ügyeleti szerződés
meghosszabbítása.

Kravecz Lászlóné polgármester: az orvosi ügyelettel kapcsolatos szerződés
meghosszabbításával kapcsolatos anyag kiadásra került. Egyeztető tárgyaláson vett részt
Pilisen az érintett településekkel együtt. Július 31-ével lejárt az előző szerződés és augusztus
01-től már az új szerződést kell – visszamenőleg – foganatosítani. Ez azt jelenti, hogy némi
emelést fogadtak el a polgármesterek, hiszen másként nem tudnak dolgozni. Nyáregyháza
esetében ez havi 18.909,- Ft-ot jelent augusztus 1-től, ill. 2011. január 1-től pedig 26.549,-
Ft-ot. A később belépő Monorierdő is kezd felzárkózni a mi összegünkhöz. Ők a belépéskor
kaptak kedvezményt. Tavaly nem történt emelés, de az idén ezt a munkát már nem tudják
emelés nélkül elvégezni. Ebben az összegben benne van a lakosonként 2 Ft emelés, mely az
új rendelő berendezésére vonatkozik, ugyanis novemberben átköltöznek az új egészségházba.
Az önkormányzathoz ügyeletre panasz nem érkezett.
Az egyeztető tárgyalás alkalmával megnézték az új egészségházat, javasolja képviselő-
társainak, hogy az átadásra menjenek el. Az a bizonyos Szirt-Invest Kft. építette fel Pilis
városnak 1 Ft-ért, aki Nyáregyházán is épített volna.  Átadja a szót a képviselő-testületnek.
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Fekete Sándorné képviselő: az a tudat, ha baj van, van hová menni, megnyugtató. Azt a
biztonságot, melyet a lakosságnak ezáltal nyújtunk, többet ér, mint ez a pár ezer forint többlet
havonta, még akkor is, ha ennek kifizetését a következő testületre testálják, mert az nagyon
fontos, hogy orvosi ellátás, ügyelet legyen.

Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy az ügyeletvezető megdicsérte a lakosságot
azért, mert kialakult már az a rend, hogy valóban csak ügyeleti problémával hívják őket.

Bernula István képviselő véleménye, hogy Nyáregyháza településsel nem lehet megtenni
azt, hogy ne legyen ügyelet. Az belátható, hogy nekik is költségeik vannak, és ezeket pótolni
kell.  Nekünk  egy  kis  többletköltséget  megér,  hogy  a  jövőben  ne  legyen  ezzel  probléma  és
legyen ügyeletünk. Javasolja a módosítás elfogadását.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb
kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki elfogadja a társulási
megállapodás módosítását, 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:

157/2010. (IX.14.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Pilis, Monorierdő, Nyáregyháza, Káva és Bénye
települések egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó
összevont, központi orvosi ügyeleti rendszerének
működtetésére vonatkozó Társulási Megállapodás 3. számú
módosítását jóváhagyta.

Megbízza a Polgármestert a Társulási Megállapodás
aláírásával.

Határidő: 2010. szeptember 30.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

8.) Szennyvíz-csatorna társuláshoz tagok delegálása.

Kravecz Lászlóné polgármester emlékezteti a képviselő-testületet, hogy társulást kellett
létrehozni a csatorna-beruházás II. ütemének bonyolítására, mivel ezen a módon tudjuk az
Áfa-t visszaigényelni. Ennek a társulásnak az alapító okiratát és a társulási megállapodást az
előző testületi ülésen elfogadtuk. Most az a feladat hárul a képviselő-testületre, hogy – igaz,
csak a választásig – de tagokat kell delegálni, mert a cégbírósági bejegyzésnek meg kell
történnie. A bizottságba három tagot kell delegálni, a polgármestert és még két tagot.
Javasolja Bernula István és Maszel László képviselőket. Ők a koordinációs bizottságba is
tagok, ismerik a beruházás menetét. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének Maszel
László képviselőt, külsős tagnak Bernula Bettinát, a Felügyelő Bizottság tagjának pedig
Bernula István képviselőt javasolja.
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Kravecz Lászlóné polgármester kérdezi a képviselő-testületet, van-e más javaslat a
delegáltak személyére vonatkozóan?

Megállapítja, hogy más javaslat nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki az
elhangzottakkal 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 határozatot hozta:

158/2010. (IX.14.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Dánszentmiklós-Nyáregyháza Területfejlesztési
Társulásba az alábbi tagokat delegálja:

Területfejlesztési Tanács
- elnökhelyettese: Kravecz Lászlóné
- tagok: Bernula István

Maszel László

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
- elnöke: Maszel László
- külsős tag: Bernula Bettina

Felügyelő Bizottság
- tagja: Bernula István

9.) Egyebek.

a) Római Katolikus Egyház támogatásáról elszámolás.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Római Katolikus
Egyház az önkormányzattól kapott támogatás összegével elszámolt.

Kéri a képviselő-testületet, aki elfogadja az elszámolást, 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:

159/2010. (IX.14.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Római Katolikus Egyházközség részére odaítélt,
a 2010. évi költségvetés terhére biztosított 150.000,- Ft
támogatás elszámolását elfogadja.

b) Gendur László Kölcsey Ferenc út 84. szám alatti lakos járdaépítési kérelme.
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Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti Gendur László kérelmét, miszerint támogatást kér a
Kölcsey Ferenc út 84. szám alatti ingatlana előtti járdaszakasz építéséhez.

Megállapítja, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a
képviselő-testületet, aki a kérelemben foglaltakat 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:

160/2010. (IX.14.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Gendur László Nyáregyháza, Kölcsey Ferenc út
84. szám alatti lakos járdaépítésre vonatkozó kérelmét
támogatja.
A járda építéséhez szükséges 5 m3 sódert és 8 q cementet
biztosítja.

Határidő: 2010. szeptember 30.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester.

c) Kovács Károly Hunyadi János utca 1. szám alatti lakos járdaépítési kérelme.

Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti Kovács Károly járda építésére vonatkozó
kérelmét. Kéri a képviselő-testületet, aki hozzájárul a kérelemben foglaltak támogatásához,
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:

161/2010. (IX.14.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Kovács Károly Nyáregyháza, Hunyadi János utca
1. szám alatti lakos járdaépítésre vonatkozó kérelmét
támogatja.
A járda építéséhez szükséges 3,5 m3 sódert és 6,5 q
cementet biztosítja.
Határidő: 2010. szeptember 30.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

d) Tokai Miklós Hunyadi János utca 3. szám alatti lakos járdaépítési kérelme.

Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti Tokai Miklós Nyáregyháza, Hunyadi János utca 3.
szám alatti lakos járda építésére vonatkozó kérelmét. Kéri a képviselő-testületet, aki
hozzájárul a kérelemben foglaltak támogatásához, 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:

162/2010. (IX.14.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Tokai Miklós Nyáregyháza, Hunyadi János utca 3.
szám alatti lakos járdaépítésre vonatkozó kérelmét
támogatja.
A járda építéséhez szükséges 5 m3 sódert és 9,5 q cementet
biztosítja.

Határidő: 2010. szeptember 30.
Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester

e) Győri Rózsa Kölcsey F. u. 62. sz. alatti lakos közvilágítási lámpa felszerelésére
vonatkozó kérelme.

Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti Győri Rózsa Nyáregyháza, Kölcsey Ferenc út 62.
szám alatti lakos közvilágítási lámpa felszerelésére vonatkozó kérelmét. Kérelmező leírja,
hogy a közbiztonság javítása érdekében szeretné, ha házuk elé felszerelésre kerülne a lámpa.
Próbáltak már betörni hozzájuk.
Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy új lámpa kerüljön felszerelésre, az
minimum 2 év a terveztetés, egyeztetés miatt. Inkább egy áthelyezést javasol, mivel a
kérelmező azt  is  leírja,  hogy  egymás  mellett  –  a  Kölcsey  F.  u.  56  és  58.  szám  –  van
közvilágítási lámpa. Ha viszont innét egyiket áthelyezik, akkor az a lakó fog háborogni, aki
elől ezt elveszik.

Maszel László képviselő javasolja, hogy a Dózsa út 44. szám elől helyezzék át a lámpát.
Ehhez ő hozzájárul, mivel saját ingatlana előtt van.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb
kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki az elhangzott javaslattal
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 határozatot hozta:

163/2010. (IX.14.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Győri Rózsa Nyáregyháza, Kölcsey Ferenc út 62.
szám alatti lakos közvilágítási lámpa felszerelésére irányuló
kérelmét támogatja.
Hozzájárul ahhoz, hogy a Nyáregyháza, Dózsa György út
44. szám előtti közvilágítási lámpa kerüljön átszerelésre a
Kölcsey Ferenc út 62. számú ingatlan elé.
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A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a
megvalósítás érdekében szükséges intézkedéseket tegye
meg.

Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Polgármester

f) dr. Teveli Zsombor háziorvos kérelme.

Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti dr. Teveli Zsombor háziorvos kérelmét, miszerint
kezdeményezi a feladat-átvállalási szerződés kereteinek rendezését az önkormányzat és a
Teveli és Góbor Bt. között Nyáregyháza község egészségügyi alapellátás érdekében. A II. sz.
háziorvosi körzetben az egészségügyi alapellátással kapcsolatos teendők biztosítása 2010.
december 31-ét követően is szándékában áll. Az év végéig érvényben lévő megbízási
szerződést,  az abban kikötött vállalhatatlanul hosszú felmondási idő miatt, kénytelen volt
felmondani. Tekintettel az önkormányzati ciklus újraindításával járó átmeneti helyzetre, a
legszükségesebb változtatást kéri, - a korábban 2004. március 23-án megkötött megbízási
szerződéshez képest.
Kérelmezi a szerződés 10. pontjának megfogalmazását a következőképpen: „Ezt a szerződést
a felek közös megegyezéssel bármikor módosíthatják és megszüntethetik. Rendes
felmondással a szerződést bármelyik fél kettő hónapos felmondási idővel, az adott hónap
utolsó napjára felmondhatja. A feladat-átvállalási szerződésben a megbízott a háziorvosi
teendőket továbbra is határozatlan ideig látná el.” Jelen ajánlatát a feladat-átvállalási
szerződés megkötésére ez év november 15-ig tudja fenntartani.

Emlékezteti a képviselő-testületet, hogy korábban körzetmódosítást kért a Doktor úr, melyet
elfogadott a testület, ugyanakkor az a javaslat is született, hogy amennyiben két hónapon
belül tud maga helyett orvost biztosítani, akit a képviselő-testület elfogad, minden további
nélkül elfogadják a két hónapos felmondási időt. A Doktor úr ezt nem tudta vállalni. Ez
esetben úgy gondolja, hogy a két hónap egy rendkívül rövid idő ahhoz, hogy praxisát
betöltsék,  hiszen  orvosi  állás  betöltésére  már  több  pályázat  is  ki  lett  írva,  jelentkező pedig
nincs.
Átadja a szót a képviselő-testületnek.

Maszel László képviselő: véleménye, hogy a kérelemmel nem kell foglalkozni, nem
javasolja elfogadni, hagyják az új testületnek a döntést.

Bernula István képviselő: úgy gondolja, hogy olyan szerződést, melyet bármelyik fél
bármikor  felbonthat,  az  nem  is  szerződés,  ilyen  szerződés  nem  kell.  Ő is  úgy  gondolja,
legyen ez a következő képviselő-testület problémája, erről tárgyalni kell a Doktor úrral is,
arra kéri a képviselő-testületet, tegyék át a döntést az új képviselő-testületre.

Ország Mihály András képviselő: csatlakozik Maszel László és Bernula István képviselők
álláspontjához, azzal a kiegészítéssel, hogy a kártyapénz tekintetében már egy komoly
engedményt gyakoroltak a Doktor úr felé, elismerve a munkáját, tudomásul véve, hogy nagy
szükség van Nyáregyházán orvosra. Úgy gondolja 3819 embernek az érdeke fontosabb, mint
egy emberé, ez a következő képviselő-testületnek is mérlegelésre ajánlható lehet.
Semmiképpen nem szabad egy olyan szerződésbe belemenni, melyet bárki, bármikor
felbonthat. Sajnos a már több éve elbúcsúztatott háziorvos helyére sem talál a képviselő-
testület új orvost.
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Kravecz Lászlóné polgármester egyetért azzal a javaslatokkal, hogy ne fogadják el a 2
hónapos módosításra vonatkozó kérelmet, mert ez nagyon kevés idő arra, hogy új praxist
tudjanak indítani.
Megállapítja, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett,
kéri a képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy ne fogadják el a felmondási idő  2
hónapra történő módosítását, 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:

164/2010. (IX.14.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete dr. Teveli Zsombor háziorvos szerződésével
kapcsolatos kérdések egyeztetését, az azzal kapcsolatos
döntéseket – tekintve, hogy a háziorvos álláspontját
elfogadni nem tudja – a következő megválasztott
Képviselő-testületre bízza.

       g) Kistérségi határozat módosítása.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Monor és Térsége
Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás elfogadott egy módosítást a társulási
megállapodásban, nevezetesen, hogy a Többcélú Kistérségi Társulásból történő kiváláshoz ne
kelljen minden képviselő-testületnek a hozzájárulása, ill. módosítani kell azt, hogy
inkasszózni a tartozást csak akkor lehet az önkormányzatoknál, ha a Társulási Tanács  úgy
dönt.
Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a
képviselő-testületet, aki az elhangzott két módosítást 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:

165/2010. (IX.14.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulás társulási megállapodásának a határozat
melléklete szerinti módosítását elfogadja.

Napirenden kívül:

Kravecz Lászlóné polgármester kérdése, hogy van-e javaslat az „Év Családja Pest
megyében” c. pályázatra?

Ország Mihály András képviselő emlékezteti a képviselő-testületet, hogy az elmúlt ülésen
felmerült az Illatos utcában élő Farkas család.
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Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy az információkat be kell szerezni az
iskolából is és az új képviselő-testületnek kell a döntést meghozni, a felterjesztést október 23-
ig kell megtenni.

- Korábbi képviselő-testületi döntésnek megfelelően pénzgyűjtést szerveztek falunapon Hohn
család megsegítésére, akiknek családi házát villámcsapás érte. A képviselő-testület előtt
felbontja a gyűjtőládát, melyben 2980,- Ft, azaz kettőezer-kilencszáznyolcvan forint volt,
mely a Falunapi rendezvényen gyűlt össze. Kérdése, hogy ezt az összeget átadja-e a
családnak?

Fekete Sándorné képviselő: javasolja az összeg átadását.

Kalocsai Fruzsina pedagógus kér szót. – A 2010. 08. 18-i kt. ülésről készült jegyzőkönyvben
van egy bekezdés, melyre reagálni szeretne. Konkrétan a Falunapi rendezvény
lebonyolítására fordítandó összegre vonatkozóan, amikor is az hangzott el, hogy az „újság
szerkesztői díja is megmaradt”. Kérdése, mi értendő a szerkesztői díj alatt, mivel sem ő, sem
munkatársai semmilyen összeget nem kaptak, ezt pusztán társadalmi munkában végezték.
Személy szerint neki nem kevés munkája volt ebben. Erre vonatkozóan helyreigazítást kér,
mert félreértésre adhat okot. Nem szeretné, ha ennyi munka után, az a vád érné, hogy
bármiféle javadalmazásban részesült.

Kravecz Lászlóné polgármester válaszolva a kérdésre: elmondja, valóban ez egy hiba,
nyelvbotlás volt. Az elhangzott „szerkesztői díj” a teljes, betervezett újság kiadására
fordítandó költségre vonatkozik.
Az újság szerkesztéséért – ami társadalmi munkában történt – köszönet illeti Kalocsai
Fruzsinát és Makai Gábort is. A helyreigazítás meg fog történni.

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

- kmf -

Kravecz Lászlóné Zinger Miklós
   polgármester               jegyző


