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Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2008. február 14-én megtartott ülésén

Az ülés helye:

Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal
nagy tanácsterem
Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.

Jelen vannak:

Miskolczi József polgármester,
Dr. Fekete György alpolgármester,
Abronits Tamás, Balázs István, Belányi Elemérné, Fleith
Péterné, Gelencsér Géza, Herdy Győző Péter,
Hermann Szilveszter és Szlávik József képviselő

Kimentette magát: Czap Zoltán, Ölveczki Károly, Reményi Károlyné és
Dr. Völner Pál képviselők
Meghívottak:

Adolf Józsefné jegyző
Dr. Molnár Lívia aljegyző
Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető
Bíró Jánosné könyvvizsgáló, ERJA Kft.
Mihelik Magdolna önkormányzati titkár
Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető
Havasi Sándorné közigazgatási osztályvezető
Kissné Monori Erzsébet titkársági főmunkatárs
Papp Olivérné elnök, Német Kisebbségi Önkormányzat
Horváth Gergely ügyvezető, Planner-T Kft.
Németh Katalin állampolgár
Szabó András Nyerges TV

Miskolczi József polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait és a
megjelenteket, megállapítja, hogy 9 fő képviselő jelen van, az ülés
határozatképes, és azt 1630 órakor megnyitja.
Napirend:
1.) Rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről
Előadó: Miskolczi József polgármester
2.) Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló 4/2005. (II. 21.) sz.
rendelet módosítása
Előadó: Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető
3.) Tájékoztató a Kisebbségi Önkormányzatok részére nyújtott támogatás
felhasználásáról
Előadó: Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető
4.) Jókai utca közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának jóváhagyása
Előadó: Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető
5.) Létszámleépítés
Előadó: Adolf Józsefné jegyző
6.) Holcim Zrt.-vel kötendő együttműködési megállapodás
Előadó: Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető
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7.) Útmegszüntetésről döntés
Előadó: Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető
8.) Zártkerti ingatlanok fekvésének megváltoztatása
Előadó: Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető
Miskolczi József: Aki elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat, kérem,
kézfelemeléssel jelezze!
25/2008. (II.14.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 9 igen szavazattal
Elfogadja a napirendi pontokat.
1./ Rendelettervezet az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről
Miskolczi József: Az írásos előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítést teszem:
a 2007. évi eredeti költségvetés főösszege 1 808 millió forint, az idei 2 434 millió
forinttal szemben, ami 626 millió forintos többletet mutat. Ezt indokolom meg először,
hogy mi ennek az oka:
- a helyi adók tervezett összege 119 millió forinttal magasabb, mint a tavalyi
- felhalmozási és tőke jellegű bevételeinket 126 millió forinttal magasabb induló
előirányzattal terveztük, amit a szöveges előterjesztés 7. oldalán részletezünk.
- Az állami támogatások között 54 millió forint szerepel központosított
előirányzatként. Ebben található az idei évi bérpolitikai intézkedések támogatására
kapott pénzeszköz és a január 13-án kifizetett 13. havi (2007. évi) juttatásnak a
fedezete.
- Nyergesújfalu – Tát kerékpárút, a Jókai Mór utca komplex rehabilitációja és a 10.
szám főút melletti gyalogátkelőhely kialakítása, beruházására elnyert pályázati
támogatás is jelentős összeg.
- Az értékpapírok értékesítéséből származó bevétel 30 millió forinttal, a tervezett
pénzmaradvány 20 millió forinttal magasabb, mint a 2007. évi eredeti előirányzat.
2008-ban az állami hozzájárulás 36 millió forinttal kevesebb, mint a tavalyi évben.
Ennek okait is részletezzük az előterjesztés 3-4. oldalán.
A kiadásokról: a működési kiadások a tavalyi 1.365 millió forintról 1.523 millió forintra
növekedtek, a Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 492 millió forintról 569 millió
forintra, az intézmények működési kiadásai 460 millió forintról 926 millió forintra
emelkedtek. A felhalmozási kiadások 442 millió forintról 910 millió forintra – 37 %-os
emelkedés.
Herdy Győző Péter képviselő 1640 órakor megérkezett.
A Képviselő-testület a 2008. januári ülésén biztosított bruttó 980 ezer forintot a
közoktatási feladatellátás átvilágításához. Ennek eredményeképpen olyan
javaslatokat várunk, mely a gazdaságosabb ellátás irányába mutat. A különböző
bizottsági üléseken különböző észrevételek voltak az ágazattal kapcsolatban, amit
én nem is fogok vitatni. Azt fogom kérni a javaslattevőtől, hogy célszerűnek tartanám
az előterjesztőtől, hogy ezt együtt tárgyalnánk ennek az átvilágításnak az
eredményeivel, hiszen itt nagyon sok dolog felmerülhet az átvilágítás során.
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Változtathat a város idei költségvetésén a Pedagógiai Szakszolgálat témaköre. A
Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke tárgyalásokat javasolt. Az érintett
önkormányzatokkal illetve a megyei közgyűlés alelnökével folyamatosak az
egyeztetések. Várhatóan a megye fel fogja mondani ezt a társulási szerződést, és
akkor más megoldást kell javasolnunk – úgy gondolom, hogy megvan a konszenzus
lehetősége a megye, a kistérség és az érintett települések között.
Az intézményi működési kiadások között terveztük a gyermekétkeztetéssel
kapcsolatos kiadást. A vásárolt élelmezés összkiadásai 64 millió forint nettóban.
Ehhez az adófizető állampolgárok részéről 34 millió forintot javasolunk hozzátenni,
ha nem változik semmi – de nem azért írtuk ki a közbeszerzést, melynek eredménye
szintén változtathat az idei költségvetésünkön.
Az előterjesztésben is szerepel az ún. cafeteria rendszer. Úgy gondoljuk, hogy van
lehetőség az önkormányzat dolgozóinak a megfelelő támogatására, de ez az idő
kevés volt ahhoz, hogy már ebben az előterjesztésben szerepeltessük. Az a
javaslatom, hogy készüljön egy előterjesztés a képviselő-testület felé az
intézményvezetőkkel, polgármesterrel, jegyzővel egyeztetve, hogyan lehetne ezt a
cafeteria rendszert kiterjeszteni az önkormányzat összes dolgozójára.
Az előterjesztésben szerepeltetjük a városháza őrzését. Jelentősnek tartjuk azt az
összeget, ami a közbeszerzési eljárás során merült fel. Szabad-e a városnak 7,5
millió forintot a városháza őrzésére fordítani? Nincs-e más, jobb megoldás?
Javasolom, hogy a jegyző dolgozzon ki egy megfelelő előterjesztést a képviselők
részére.
Mivel a jegyző nem közszereplő, az ő fizetése titkos. A munkáltatónak lehetősége
van a bérét eltéríteni, ezért javasolom a jegyző jövedelmének a költségvetésben 10
%-kal való emelését, úgy, hogy jutalomkerete csökken.
Nyergesújfalui Ingatlanfejlesztő Kft-vel kapcsolatban az vezérelt bennünket, hogy a
bevételi oldalra ugyan annyit próbálunk tervezni, mint a kiadási oldalra. Ezt úgy kell
végrehajtanunk, ahogy a képviselő-testület ezt végigbeszélte. Dr. Völner Pál
képviselő úr felvetette a korábbi ülésen, hogy nem biztos, hogy nekünk mereven kell
ragaszkodnunk az 5.500,- Ft/m2-es értékesítési árhoz, hiszen ezen az áron nem kelt
el a földterület. Ezt is javasolom a döntések előtt átgondolni.
Az anyagban szerepel, hogy a jegyző elkezdte a tárgyalásokat a Zoltek Zrt.
vezetésével a 27,7 MFt-os bírság ügyében. Ezt nem szerepeltetjük a
költségvetésben. A jegyző arról tájékoztatott, hogy a cég és az adóhatóság között
konstruktív egyeztetés folyik, ez ügyben korrekt megállapodás is fog születni.
Befejezésül had olvassak fel néhány tételt a Településfejlesztési Osztály által
készített javaslatok közül, amit az eredeti rendelet-tervezet nem tartalmaz.
Javasolom, hogy a képviselő-testület csak abban döntsön, hogy erre bizonyos
keretet elfogadjon el, és a Településfejlesztési Bizottság döntse el, melyik utcát fogja
megcsináltatni.
- UNIMOG-ra hó eltakarításhoz tartozékok, berendezések vásárlása 8.600 eFt
- Idom utca teljes járda szakasz felújítása 4.000 eFt
- Ady Endre utcai teljes járdaszakasz felújítása 5.000 eFt
- Pala és Klapka utcát buszmegállóval összekötő járda és csapadékvíz elvezetés
Kiépítése 5.000 eFt
- Cserfa és Dózsa György utcát összekötő járdaszakasz kiépítése 1.500 eFt
- Dózsa és Rákóczi utcát összekötő járdaszakasz kiépítése 1.500 eFt
- Váci – Kazinczy vízelvezetés összekötése 5.000 eFt
- Tó utca 8. körüli csapadékvíz elvezetés átkötése Május 1. téri rendszerre 2.500 eFt
- Akácfa utca csapadékvíz elvezetésének kiépítése 5.000 eFt
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- Oncsa telep régi szennyvízelvezetésének tömedékelése 10.000 eFt
- Gyalogos átkelő kialakítása vasúton át Fischer-Bau Kft. telephelye felé 3.000 eFt
- Május 1. tér útfelújítás folytatása II. ütem 8.000 eFt
- Szabadság liget – Balassi utca – Liget utca csapadékvíz elvezetés és útszélesítés
kiépítésével együtt 15.000 eFt
- Széchenyi – Vörösmarty utcák felújítása 6.000 eFt
- Akácfa utca felújítása 5.000 eFt
- Harmat utca felújítása 5.000 eFt
- Diófa – Kernstok Károly utcák felújítása 12.000 eFt
- Bottyán János utca felújítása 8.000 eFt
- Tompa Mihály utca – Szabadság domb első 100 méteres szakaszának felújítása
15.000 eFt
Úgy gondoltuk, hogy ezt nem nevesítenénk a költségvetésben. Az a javaslatunk,
hogy járda ügyekben a Településfejlesztési Bizottság döntsön.
Csomor Ildikó: Néhány javítást, illetve kiegészítést szeretnék tenni az
előterjesztésben. A XIV. számú melléklet módosításra került, a helyes táblázatokat
az ülés előtt kiosztottam a képviselőknek. Az anyag a két üres álláshely
megszüntetését helytelenül tartalmazta, 1 fő teljes, 1 fő pedig részmunkaidős
foglalkozású létszám. A szöveges előterjesztés 7. oldalán a 4. bekezdésben a
mondat vessző utáni második fele törlendő, tévesen maradt a szövegezésben. 9.
oldal: a kiadásoknál értelmezési probléma van, ahol százalékokat határoztunk meg,
itt felesleges az a, és a „ra” átkerülne a működési kiadásainkra és a felhalmozási
kiadásainkra. A 14. oldalon a fejlesztési tartalék címszó alatt a harmadik sor közepén
szereplő 225 forint 225 eFt. A rendelettervezet szöveges részében ki van pontozva a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozat száma. Az előterjesztés elkészítését
követően a kisebbségi önkormányzat február 12-én testületi ülést tartott és meghozta
2/2008. (II.12.) számú határozatát. Ezt a határozatszámot kérem pótolni. A XII.
számú melléklet második oldalán a Bóbita Óvoda bajóti tagintézményénél sor
elcsúszás van, a bevételek és a kiadások is lejjebb kerülnének.
Balázs István: A Pénzügyi Bizottság megalapozottnak, jól összefogottnak, jól
összeállítottnak ítélte meg az anyagot. Megállapítást nyert, hogy megfelelő alapot
nyújtott, hogy végig tárgyalták előtte a hivatal vezetői a részben önállóan gazdálkodó
intézményvezetőkkel, egyéb vezetőkkel és figyelembe vették a tavalyi év teljesítéseit.
A tervezés során a működési bevételeknél inflációnak megfelelő 10 % arányosan
került a költségnemekre. A többletbevételeknek köszönhetően nem kellett a város
költségvetését hitel felvétellel megterhelni. A Pénzügyi Bizottság az anyagot
döntéshozatalra megfelelőnek, alkalmasnak ítélte, elfogadásra javasolja.
Gelencsér Géza: Az Oktatási Bizottság megvitatta az előterjesztést, amelyek a
lehetőségeknek és a realitásoknak megfelelnek. Lehet, hogy nem vettük észre a sok
tétel között, hogy a legutóbbi ülésen jóváhagyott esélyegyenlőségi tervben szerepelt,
hogy a nemzetiségi normatíva 5 %-át az intézmények különböző eszközök
beszerzésére kapják meg. Ez lehet, hogy benne van, csak mi ezt nem fedeztük fel.
Az Oktatási Bizottság támogatja a költségvetés elfogadását.
Fleith Péterné: Az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság megvitatta a
rendelettervezetet. Megnyugvást hozott, hogy az előterjesztésben szereplő számok
megnyugtatóak a város szociális ellátására vonatkozóan, illetve új tételek is
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szerepelnek benne – újszülöttek segélyezése illetve a temetési segélyek felemelése.
A bizottság minden tagja elfogadásra javasolja.
Herdy Győző Péter: Az Ifjúsági, Sport és Kulturális Bizottság megtárgyalta a
költségvetést, az összegekkel tisztában voltunk, azt hosszasan megtárgyaltuk, az
anyagot elfogadásra javasoljuk.
Abronits Tamás: A Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az anyagot, a
beruházási kiadásokra kihegyezve a városfejlesztést. Örömmel láttuk, hogy több mint
700 Mft-os keret áll rendelkezésre. Egy kiegészítés szükséges: a járda építésnél
kerüljön bele a költségvetésbe a Kölcsey Ferenc utca – Felszabadulás tér közötti
járda építés, valamint a Bartók Béla – Diófa utca közötti járda elkészítése. A
Bizottság elfogadásra javasolta a költségvetést.
Miskolczi József: A könyvvizsgálói jelentésben szerepeltek abszolút korrekt
megállapítások, szerencsére ez idejétmúlta, a Pénzügyi Bizottsági ülésre
megoldódott. Ha egy kis késéssel, de a Cigány Kisebbségi Önkormányzat összeült,
és meghozta a döntését. Gelencsér képviselő úr által említett esélyegyenlőség él,
nem vitatkozunk vele, ebben a csomagban szeretnénk ezt is rendezni, ez a csomag
még ezt nem tartalmazza. Abronits képviselő úr által elmondottakkal sem tudok
vitatkozni, ezeket is vegyük bele a tervbe. Javasolom, hogy a cafeteria rendszer
kialakítására május 31-ig, a Városháza őrzés-védelmi feladatok megoldására
március 31-ig a jegyző asszony készítsen javaslatot. Ezzel a két kiegészítéssel
javasolom elfogadni a költségvetési rendeletet.
Papp Olivérné: Mikor lesz ez?
Miskolczi József: Beiratkozás előtt dönteni kell ebben az ügyben, a Pénzügyi
Bizottság ülésén téma volt. Szerződés szerint ezt az anyagot március 15-ig meg kell
kapni.
Papp Olivérné: Csak ott volt a koncepcióban, úgy fogadta el a képviselő-testület,
hogy a nemzetiségi norma 5 %-át visszakapják a pedagógusok szakmai célokra.
Miskolczi József: Ebben teljesen igazad van, de mi elfogadunk egy koncepciót,
amikor azt fillérekre kell váltanunk, szembesülünk vele. Úgy gondolom, hogy ezt
tanév elejére meg kell csinálni. Eddig is megvolt e nélkül Nyergesújfalu, nem hiszem,
hogy két vagy három napon múlna.
Papp Olivérné: Ezt ruha kiegészítésre, eszköz beszerzésre használnánk.
Miskolczi József: Nem vitatkozunk az elvvel, csak egy csomagban szeretnénk
szerepeltetni. Ezekkel a határozati javaslat módosításokkal, elfogadja a határozati
javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
26/2008. (II.14.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 10 igen szavazattal
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1.) Megállapítja a polgármester illetményét 2008. január 1-től 2008.
december 31-ig 521.800,- Ft/hó összegben.
2.) Megállapít költségátalányt a polgármester részére 2008. január 1-től
2008. december 31-ig nettó 156.533,- Ft/hó összegben.
3.) Megállapítja a jegyző jutalmát évi bruttó 600.000,- Ft összegben
úgy, hogy a kifizetésre két egyenlő részletben 2008. március 15-én
és szeptember 15-én kerül sor.
4.) Nem állapít meg a 2008. évre – tiszteletdíjról történő lemondása
alapján – tiszteletdíjat az alpolgármester részére.
5.) Elfogadja, hogy a 2008. évi költségvetés keretében a lakáscélú helyi
támogatások bruttó 7.000 ezer forint összegű kiadásainak fedezetét
a lakásértékesítésből származó bevétel jelenti.
6.) Elfogadja, hogy a 2008. évi költségvetés keretében az új lakóterület
közműtervezés és geodéziai feladatok ellátása bruttó 4.800 ezer
forint összegű kiadásainak fedezetét a lakásértékesítésből
származó bevétel jelenti.
7.) Megszűntet a Polgármesteri Hivatalban 1 fő Munka Törvénykönyve
hatálya alá tartozó üres, és 1 fő köztisztviselői üres álláshelyet
2008. január 1-től úgy, hogy a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak
költségvetési létszáma 66 főről 64 főre csökken.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
Adolf Józsefné jegyző
8.) Utasítja a jegyzőt, hogy a cafeteria rendszer kidolgozására tegyen
javaslatot.
Határidő: 2008. május 31.
Felelős: Adolf Józsefné jegyző
9.) Utasítja a jegyzőt, hogy a Városháza őrzés-védelmére dolgozzon ki
javaslatot.
Határidő: 2008. március 31.
Felelős: Adolf Józsefné jegyző
Miskolczi József: Aki elfogadja a rendelettervezetet, kérem, jelezze!
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az elhangzott
kiegészítéssel egyhangúan, 10 igen szavazattal megalkotta 4/2008. (II.15.)
számú rendeletét a 2008. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés
végrehajtásának szabályairól.
A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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2./ Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló 4/2005. (II.21.)
számú rendelet módosítása
Horváth Gergely: Az állami főépítész záró véleményben leírta, hogy az egyeztetési
folyamat lezajlott, a terv megfelel a magasabb szintű jogszabályoknak és terveknek.
Három apró módosító észrevétel volt, amelyek a szabályozási tervlapra vonatkoztak
(a tervezett elkerülő út mellett 50 méter védőtávolság, Duna-parti tervezett iparterületi
telekosztásra vonatkozó észrevétel). Ezeket kijavítottuk. A harmadik észrevétel, hogy
a csapadékvíz elvezetésére tervezett záportározót külön vízgazdálkodási övezetnek
kellene sorolni, ezt mi nem tartjuk szerencsés megoldásnak, javasoljuk külön
szerepeltetni. Ez csak további tervezés során oldható meg, ezért a tervlapon
kiegészítettük egy résszel. Ezt a megyei főépítész is jónak tartotta.
Abronits Tamás: A Településfejlesztési Bizottság az állami főépítész véleményével,
illetve közös álláspont kialakításával egyhangúan javasolja elfogadni az
előterjesztést.
Szlávik József: A (10) pont c) bekezdésében az építési övezetben a maximális
építménymagasságnál a 150 méter jó szám?
Horváth Gergely: Nem épületre, kémény- illetve hőcserélő toronyra vonatkozik.
Fleith Péterné: A hegy alatt sok régészeti terület van megjelölve, ez nem zavaró
tényező?
Horváth Gergely: Maximálisan figyelembe kellett vennünk. Magasabb szintű
nemzeti védettségűnek terjesztik be a római út vonalát, ezt teljesen szabadon kell
hagyni.
Miskolczi József: Aki elfogadja a Településszerkezeti Terv módosítását, kérem,
kézfelemeléssel jelezze!
27/2008. (II.14.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 10 igen szavazattal
1.) Jóváhagyja a Településszerkezeti Terv módosítását Nyergesújfalu
külterületén, a Sándor-patak, a 026/2 hrsz.-ú földút és a
közigazgatási határ közötti területére vonatkozóan a mellékelt
szerkezeti terv szerint.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges teendők megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
Miskolczi József: Aki elfogadja a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási
Tervről szóló rendelet módosítását, kérem, jelezze!
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Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúan, 10 igen
szavazattal megalkotta 5/2008. (II.15.) számú rendeletét Nyergesújfalu Helyi
Építési Szabályzatáról és szabályozási Tervéről szóló 4/2005. (II.21.) számú
rendelet módosításáról.
A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
3./ Tájékoztató a Kisebbségi Önkormányzatok részére nyújtott támogatás
felhasználásáról
Csomor Ildikó: Az előterjesztés elkészítését követően a Cigány Kisebbségi
Önkormányzattól is megkaptuk a tájékoztatót, melyet korábban a képviselők részére
kiküldtünk. Ennek megfelelően az előterjesztés határozati javaslatát szeretném
kibővíteni a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal.
Gelencsér Géza: Mindnyájan tudjuk, hogy a magukat kisebbségieknek valló
önkormányzatokhoz tartozó személyek létszámában meglehetősen nagy
különbségek lehetnek, és a támogatás mértéke ezek szerint nem függ a magukat
valamiféle kisebbséghez tartozók létszámától. Illetve függ-e? A német
nemzetiségieknek a létszáma jóval meghaladja például a ruszin kisebbséget, és
mégis, a két támogatás mértékében nincs eltérés. A ruszin kisebbség
elszámolásának több mint fele ügyvédi és telefon költség, az emberbe érdekes
gondolatokat hoznak.
Belányi Elemérné: A ruszin kisebbség elszámolása komolytalan. Jó lenne, ha a
ruszin kisebbség vezetője hivatalosan használná a nevét, mert ez szabálytalan, nem
elfogadható.
Dr. Fekete György: Amikor a képviselő-testület elfogadta a 200 eFt-os támogatást,
én voltam, aki talán a kezdeményezője, szószólója voltam az egésznek. A szándékot
továbbra is jónak és érdemesnek tartom. Az elszámolásokat áttekintettem.
Megerősítem az előzőeket. Az állami támogatás a létszámtól független, látható, hogy
ezek az önkormányzatok még nem kellően nőttek fel a feladathoz és nem tudja
némelyikük pozitívan felhasználni a támogatásokat. Nem tudom, hogy ilyen
elszámolást elfogadhatunk-e? Megdöbbentőnek tartom, hogy egy elszámolásnak az
egyik része telefon, másik része ügyvédi költség. Vannak ilyen költségek, nem
vitatom. Azt már nem is akarom vitatni, hogy ez egy áttételes számlázás, ez
pénzügyi, gazdasági, jogi kategória. Ezt mi így elfogadhatjuk-e? A Német Kisebbségi
Önkormányzat elszámolásában meglehetősen részletesen szerepelnek a tervek, bár
fel sem használták a pénzt, de látom a célt. Cigány kisebbségnél egy ellentételezés
szerepel, ami egy nyári üdültetés számlája, lényegesen magasabb az összeg, itt 16
gyerek nyaraltatásáról volt szó, ez is elszámolható feladat. Azon gondolkodtam, hogy
ebben az évben biztosan nem fogok ilyen javaslattal élni, és szomorúan kell, hogy
mondjam. Nézzük meg, hogy mit teljesítenek a kisebbségi önkormányzatok, és ha
azt látjuk, hogy értelmes, hasznos és a közösség számára fontos dologra költik a
pénzt, vagy ahhoz igényelnek, akkor mi tudunk segíteni.
Miskolczi József: Van-e olyan hatásköre most a képviselő-testületnek, hogy azt
mondja, hogy valamelyik elszámolást nem fogadja el, mert nem arra a célra
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használta fel a támogatási összeget a kisebbségi önkormányzat? Visszakérheti-e a
pénzt a képviselő-testület?
Adolf Józsefné: Pár szót a kisebbségek finanszírozásáról. 2007-ben egyenrangú
volt mindenki, és ugyan azt a támogatási összeget kapta, nem volt megcímkézve.
2008-ban más jellegű a támogatás. Van egy meghatározott összeg, 550 eFt, amit
működésre kell fordítani, ezt minden kisebbségi önkormányzat megkapja, mellé van
ennek az összegnek maximum 25 %-áig egy pályázati rendszer, amit meg kell
pályázniuk. Ebben a pályázatban kell szerepeltetni azokat a célkitűzéseket, amire
kérik a plusz forrást. Ha nem tudnak ilyen pályázatot elkészíteni, nem tudnak olyan
döntéseket hozni, nem vesznek részt olyan, a közösségüket érinti feladat
ellátásában, akkor nem kapják meg ezt a kiegészítő támogatást. Amikor tavaly a
képviselő-testület a három kisebbségi önkormányzatot támogatásban részesítette,
megkérdezte, hogy mire szeretnék a pénzt felhasználni. Elmondták. Ebből kettő
valósult meg. A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat játszótér kialakítására. Elkövettük
azt a hibát, hogy a határozati javaslatban ezt nem címkéztük meg. A Cigány
Kisebbségi Önkormányzat azt mondta, hogy pályázatot akar kiírni jó tanuló cigány
gyerekek támogatására. A Német Kisebbségi Önkormányzat tett egyedül eleget,
énekkart hoz létre a nemzetiségi hagyományok őrzésére költi a pénzt, amit még el
sem költöttek, mert most készül az énekkarnak a ruhája. Most nincs lehetőségünk
ezt a pénzt visszakövetelni. A ruszinok elindultak a játszótér pályázat irányába,
ehhez valóban volt ügyvédi közreműködés. Eleve nem sikerülhetett az elképzelésük,
mert a pályázati kiírás olyan volt, hogy a feltételek nem voltak adottak. A
telefonköltséghez nincs mit mondanom.
Miskolczi József: Gelencsér képviselő úrnak most is igaza van, semmi nem
változott. Ugyan úgy kapnak 550 ezer forintot a kisebb taglétszámúak, mint a
nagyobb taglétszámúak. 25 % pályázati pénz jár pl. egy hat tagú kisebbségnek is.
Szlávik József: Képviselő-testületünknek is muszáj egyformán adni?
Adolf Józsefné: Nem.
Miskolczi József: Nem volt egy jó döntés, demokrácia van, a többség döntött,
hasonló szituációban a képviselő-testület tudja majd a dolgát. A jegyző említette,
hogy nincs hatáskörünk, jogkörünk visszakérni a pénzt. Abban van, ha nem fogadja
el a tájékoztatót, azt kifejtheti. Külön-külön szavazzuk meg, vagy együtt kívánja
megszavazni a testület?
Dr. Fekete György: Külön-külön szavazzunk!
Miskolczi József: Mindenki a külön szavazást kérte. Ki fogadja el a Német
Kisebbségi Önkormányzat által benyújtott 200.000,- Ft önkormányzati támogatási
összeg felhasználásáról készített tájékoztatót, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
28/2008. (II.14.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 10 igen szavazattal
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1.) Elfogadja a Német Kisebbségi Önkormányzat részére 2007. évben
nyújtott 200.000,- Ft felhasználásáról készített tájékoztatót.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
Miskolczi József: Aki a Cigány Kisebbségi Önkormányzat beszámolóját elfogadja,
kérem, jelezze!
29/2008. (II.14.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 1 tartózkodással
1.) Elfogadja a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére 2007. évben
nyújtott 200.000,- Ft felhasználásáról készített tájékoztatót.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
Miskolczi József: Aki a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat beszámolóját elfogadja a
200.000,- Ft elköltéséről, kérem, jelezze!
30/2008. (II.14.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8 nem szavazattal és 2 tartózkodással
1.) Nem fogadja el a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat részére 2007.
évben nyújtott 200.000,- Ft felhasználásáról készített tájékoztatót.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
4./ Jókai utca közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának jóváhagyása
Miskolczi József: Ehhez a napirendhez a képviselő-testületi ülés előtt Fekete
Márton, a napirend előterjesztője a képviselők részére kiosztotta azt a kiegészítést,
ami a Településfejlesztési Bizottsági ülésen elhangzott.
Abronits Tamás: A Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és
a kiegészített résszel javasolja elfogadásra az anyagot. A Településfejlesztési
Osztály egy koordinációs megbeszélést tartott a többi kivitelezővel is, úgy tűnik, hogy
összehangolható a dolog. Jó irányba haladnak az egyeztetések.
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Dr. Fekete György: A III.2.3. pontban a 3. pont törlésre kerül. Ez milyen értelemben
pozitívum? Milyen előnyei, hátrányai vannak?
Fekete Márton: Hátrányunk semmi, inkább előnyünk származik belőle. Azért vettük
ki, mert annyira leszűkíti a potenciális pályázók körét, hogy a kisebb vállalkozók
részvételi lehetőségét kizárná.
Miskolczi József: Aki elfogadja a Jókai utca felújítás közbeszerzési ajánlattételi
felhívását az előterjesztés és a határozati javaslat szerint, kérem, kézfelemeléssel
jelezze!
31/2008. (II.14.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 10 igen szavazattal
1.) Jóváhagyja a „Jókai utca komplex rehabilitációja” közbeszerzési
eljárás ajánlattételi felhívását a melléklet szerinti tartalommal.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges teendők megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
5./ Létszámleépítés
Hermann Szilveszter: Az intézményvezetők többsége jobb megoldásnak tartaná, ha
külsős szakemberrel végeztetnék el a munkákat? Ezzel kapcsolatban több
információ kellene. Ahhoz kevés, hogy meg lehessen ítélni. Hogy képzeljük el?
Vannak-e erre valamiféle számítások, hogy mennyivel kerül többe? Hogyan lehet ezt
jól megítélni? Elgondolásnak lehet, hogy jó, csak kérdés, mennyivel kerül többe,
mennyivel lesz jobb a munka, hogy lehet ezt kezelni?
Adolf Józsefné: A költségvetés tervezésénél végigjártuk az intézményeket, és
minden intézményben elhangzott, hogy hiába van karbantartó szolgálatunk, mert
azok a kisebb javítási munkák, amelyeket egy nap alatt el lehetne végezni, az mindig
hosszadalmas időt jelentett a munka elvégzésénél – most ez hiányzik, az hiányzik,
vissza kell menni, más munkánk van. Nem könnyítette meg az intézmények apróbb
jellegű munkáinak az elvégzését. A nagy felújításokat egyébként is vállalkozókkal kell
elvégeztetni, úgy gondolták, hogy ők szülői segítséggel, vállalkozók közvetlen
igénybevételével sokkal hamarabb el tudják végeztetni a feladatokat, mint a mi
karbantartóink. Ez egy hosszú ideje fennálló probléma és most csúcsosodott ki,
felesleges bürokratikus eszköznek tartották, hogy a hivatalon keresztül kell ezt
megcsinálni. Az idő fogja bebizonyítani, hogy ez jó lépés vagy nem jó lépés. Jelen
pillanatban ezt kérték az intézményvezetők. Rengeteg szülői segítségtől így elestek.
Szlávik József: Mint intézményvezető, én is felvetettem, hogy bizonyos feladatokat
gyorsabban el tudunk intézni szülői segítséggel. Szerintem gyors volt ez a döntés,
egy kört még futottam volna, hogy milyen feladatok azok, amik most ránk hárulnak.
Engem nem ért váratlanul, de egy óvodavezetőt igen.
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Papp Olivérné: Nem ért bennünket váratlanul, a szülők idáig is sok dolgot
megcsináltak, és hamarabb meg is lett csinálva bármi.
Szlávik József: Apróbb munkákra, de csőtörésnél ez hosszabb munka.
Miskolczi József: Egy ember marad a Városházán, aki mindenes lesz, aki a
fűtéssel, villanyszereléssel kapcsolatos dolgokat látja el. Az intézmények
karbantartásánál megjelenik ez az összeg. Őszintén meg kell vallani, nem tudta
olyan színvonalon megoldani a Polgármesteri Hivatal ide tartozó apparátusa ezt a
feladatot, ahogy ezt kellett volna, és az intézményeknél „betelt a pohár”. Tovább nem
lehetett védeni a hivatalt a polgármester részéről. Aki elfogadja az előterjesztést,
kérem, kézfelemeléssel jelezze!
32/2008. (II.14.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8 igen szavazattal és 2 tartózkodással
1.) Megszüntet Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatalban 2 fő
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó álláshelyet úgy, hogy a
Polgármesteri Hivatal dolgozóinak költségvetési létszáma 64 (39)
főről 62 (37) főre csökken 2008. március 1-jétől.
2.) Megállapítja, hogy a 2 fő Mtv. Hatálya alá tartozó dolgozó részére
az önkormányzat költségvetési szerveinél és Nyergesújfalu Városi
Polgármesteri Hivatalban a meglévő üres álláshelyeken, az
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új
álláshelyeken,
illetve
szervezeti
változás,
feladatátadás
következtében
az
önkormányzat
fenntartói
körén
kívüli
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen
foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának
megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
3.) Elhatározza, hogy a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről
szóló 2007. évi CLXIX. tv. 5. számú mellékletének 9. pontjában
meghatározottak alapján a központosított előirányzatra pályázatot
nyújt be.
4.) Megállapítja, hogy Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselőtestületének határozata az államháztartás működési rendjéről szóló
217/1998. (XII.30.) Korm.rendelet 60 § (1.) bek. a. pontján alapul.
5.) Utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Adolf Józsefné jegyző
6.) Utasítja a polgármestert a létszámleépítéssel kapcsolatos pályázati
kiírás megjelenését követően a pályázat elkészítésére és
benyújtására az 1. ponttal foglaltakkal kapcsolatban.
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Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
6./ Holcim Zrt.-vel kötendő együttműködési megállapodás
Abronits Tamás: A Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést,
amelybe az elmúlt időszak folyamatos egyeztetésének az eredménye került bele az
együttműködési megállapodásba. Egy tartózkodással elfogadásra javasolta az
anyagot a bizottság.
Miskolczi József: Amit lehetett ebből az ügyből, azt a tárgyalások során kihoztuk.
Javasolom az előterjesztés elfogadását, aki egyetért, kérem, jelezze!
33/2008. (II.14.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8 igen szavazattal és 2 tartózkodással
1.) Jóváhagyja a Holcim Hungária Zrt.-vel kötendő együttműködési
megállapodást a melléklet szerinti tartalommal.
2.) Utasítja a polgármestert a megállapodás aláírására és a szükséges
teendők megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
7./ Útmegszüntetésről döntés
Miskolczi József: Ez a HÉSZ velejárója. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel
jelezze!
34/2008. (II.14.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 10 igen szavazattal
1.) Elhatározza, hogy megszünteti a nyergesújfalui 021/18 helyrajzi
számú önkormányzati közútnak a 021/17, 026/2 és 021/25 hrsz.-ú
ingatlanokkal közbezárt szakaszát és kezdeményezi az
útmegszüntetési eljárást a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál.
2.) Utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges teendők
megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
Adolf Józsefné jegyző
8./ Zártkerti ingatlanok fekvésének megváltoztatása
Abronits Tamás: A zártkertet át kellett minősíteni külterületté. Ezek szőlős területek.
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Miskolczi József: Aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem, kézfelemeléssel
jelezze!
35/2008. (II.14.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 10 igen szavazattal
1.) Módosítja a nyergesújfalui 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206,
3207, 3208 zártkerti helyrajzi számú ingatlanok fekvését zártkertiről
külterületi fekvésűvé.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges teendők megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
Több napirend nem lévén, Miskolczi József polgármester az ülést 1740 órakor
bezárta.
K.m.f.

Adolf Józsefné
jegyző

Miskolczi József
polgármester

