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Miskolczi József polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait és a
megjelenteket, megállapítja, hogy 12 fő képviselő jelen van, az ülés
határozatképes, és azt 1630 órakor megnyitja.
Miskolczi József: A meghívóban jelzett napirendi pontokat javasolom tárgyalni.
Ezen túl kíván-e valaki más témát a mai ülés napirendjei közé felvenni?
Szlávik József: Képviselői alap felhasználása napirendet szeretném felvetetni.
Miskolczi József: Aki ezzel az egy módosítással a napirendi pontok kiegészítésére
vonatkozó javaslatot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
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36/2008. (II.28.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 12 igen szavazattal
Elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatot.
Napirend:
1.) Rendelet az önkormányzati pénzügyi támogatások szabályozására
Előadó: Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető
2.) Helyi rendeletek deregulációja
Előadó: Dr. Molnár Lívia aljegyző
3.) Beszámoló Nyergesújfalu Város közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Varga Ferenc Csaba r.alezredes, Esztergom Város Rendőrkapitánya
4.) Pályázati kiírás a 2008. évre civil szervezetek támogatására
Előadó: Mihelik Magdolna önkormányzati titkár
5.) Beszámoló a város környezetvédelmi helyzetéről.
Előadó: Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető
6.) Óvodák nyári zárva tartása
Előadó: Mihelik Magdolna önkormányzati titkár
7.) Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyása
Előadó: Mihelik Magdolna önkormányzati titkár
8.) Nyergesújfalu Város Szociális szolgáltatástervezési koncepciójának elfogadása
Előadó: Havasi Sándorné közigazgatási osztályvezető
9.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi
ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előadó: Miskolczi József polgármester
10.) Egyebek:
a.) Rendelettervezet a normatív alapon adható támogatásokról
Előadó: Adolf Józsefné jegyző
b.) Rendelettervezet a „szociális rendelet” módosításáról
Előadó: Adolf Józsefné jegyző
c.) Életút Egyesület földvásárlási kérelme
Előadó: Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető
d.) A Sz.Ö.Sz. Alapítvány kérelme
Előadó: Mihelik Magdolna önkormányzati titkár
e.) A Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom Megyei Egyesületének támogatási
kérelme
Előadó: Hernádi Lászlóné vezető főtanácsos
f.) Az Esztergom és Térsége Közbiztonságáért Alapítvány telephely használatát
biztosító ingyenes használati megállapodás kötése
Előadó: Miskolczi József polgármester
g.) Kistérségi közoktatási intézkedési terv véleményezése
Előadó: Mihelik Magdolna önkormányzati titkár
h.) A köztisztviselők részére meghatározott teljesítménykövetelmények alapját
képező 2008. évi célok meghatározása
Előadó: Adolf Józsefné jegyző
i.) Csatlakozás az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi
Együttműködési Csoportosuláshoz (EGTC-hez)
Előadó: Miskolczi József polgármester
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j.) Képviselői alap felhasználása
Előadó: Szlávik József képviselő
1./ Rendelet az önkormányzati pénzügyi támogatások szabályozására
Balázs István: A törvény által előírtak most rendelet formájába öntve jelentek meg
előttünk, megfelelően leszabályozva a támogatások és pénzeszközök kezelését. A
Pénzügyi Bizottság három apró módosítást javasol az előterjesztésben:
- a 6. § (4) bekezdésében szerepel, hogy kell elszámolni az átadott támogatásokkal,
milyen feltételei vannak annak, hogy valaki a későbbiekben hozzájusson. Szerepel,
hogy kell elszámolni az átadott támogatásokról, milyen feltételei vannak annak,
hogy később valaki támogatáshoz hozzájusson. Szerepel benne, hogy 5 éven belül
nem jogosult támogatásra, aki a visszafizetésre vonatkozó felszólítástól számított
harminc napon belül a támogatást nem fizette vissza. A bizottság javasolja azt,
hogy fontolja meg a képviselő-testület, hogy töröljük az 5 évet, és azok, akik a
felszólítástól számított 30 napon belül nem számolnak el a korábbi támogatási
összegekkel, azokat zárjuk ki.
- A 10. § (1) bekezdésében a kiegészítés határidejét szeretnénk pontosítani. A
bizottság javaslata, hogy a határidő kitűzésénél 10 munkanap szerepeljen.
- A 4. számú melléklet a nyilvántartás különböző tételeit rögzíti, de a 18-as pont után
az elszámolás időpontjának a határidejét javasoltuk betenni annak érdekében,
hogy ezt figyelni lehessen. Ezen pont elé, 18. pont után javasoljuk betenni az
elszámolás határideje új sort.
Észrevételként: próbáltuk kalkulálni ehhez a rendelethez kapcsolódó, ellenőrző,
nyilvántartási és adminisztrációs tevékenységet, mivel le kell szabályozni hivatalon
belül is, jelentős munkamennyiségről van szó, ami így előre nem is látszik. Végig kell
gondolni, hogy lehet precízen, hatékonyan ezt a jövőben csinálni. A bizottság
elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Ölveczki Károly: Mi az, hogy relatív jogképességgel rendelkező szervezet? Az
egész rendelet, amit alkottunk, csak jogképességgel rendelkező szervezetekről,
nyomatékosan civil szervezetről beszélünk. Ez a támogatás adható nem jogi
személyiséggel rendelkező szervezeteknek, magánszemélyeknek vagy nem adható?
Csomor Ildikó: A magánszemélyek benne vannak a 3. § (2) bekezdésben. A
nyergesújfalui állandó lakhellyel rendelkező magánszemélyek kaphatnak támogatást.
Jogász nem vagyok, nem is az én szellemi termékem a rendelettervezet. Ezt a
Közigazgatási Hivatalnál előzetes norma kontrol keretében megvizsgáltattuk.
Szerintem azt jelenti, hogy nem rendelkezik minden szituációban jogképességgel.
Dr. Molnár Lívia: Úgy tudom értelmezni, hogy nem minden helyzetben jogképes.
Mindig a helyzettől függ, adott szituációban, adott személyekkel szemben. Nem
tudom, milyen környezetben van.
Ölveczki Károly: Ez alkalmas-e arra, hogy magánszemélyeknek kifizetést
eszközöljünk, vagy sem? Az 5. §-ban fel van sorolva, hogy az előirányzatból milyen
célokra teljesíthetők kifizetések. Ebben nem szerepel, hogy magánszemélynek is
adható, csak civil szervezetekről beszélünk.
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Csomor Ildikó: A 3. § (2) bekezdésében szerepelnek a magánszemélyek, a (3)
bekezdésben utalunk az (1) és (2) bekezdésre, és a továbbiakban civil szervezetek.
Ezért összegeztük így, hogy ebben a magánszemélyek is értelmezendők.
Dr. Fekete György: Én is úgy érzem, hogy ez elsősorban civil szervezetek,
alapítványok közösségi cél megvalósítása érdekében igényelt támogatásáról szól.
Ha beletesszük a relatív jogi kategóriát (amit én sem értek), akkor ez borzasztó
képlékennyé válik. Magánszemély hogy tud elszámolni, hogy tud számlát kiállítani?
Észrevétel: a 3. § (1) bekezdésében szerepel, hogy kik kaphatnak támogatást,
„valamint nem nyergesújfalui székhelyű, de tevékenységével Nyergesújfalun is ható”.
Gondolom, civil szervezetről van szó. Mit szeretnénk ez alatt érteni?
Csomor Ildikó: A civil szervezetek fogalmába beleértettük az állandó lakóhellyel
rendelkezőket, ezért, amikor civil szervezetről beszélünk, akkor természetesen
magánszemélyekre is vonatkozik. Ugyan úgy elszámoltathatók, ők is tudnak számlát
kérni – akár a Polgármesteri Hivatal nevére.
Dr. Fekete György: A 3. § szerint azok az egyesületek, „amelyeket a bíróság a
pályázat kiírásáig nyilvántartásba vett, és az alapító okiratuknak/alapszabályuknak
megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják” – magánszemélynek ilyen nincs!
Hogy értelmezhető, hogy civil szervezetként minősülnek jelen rendeletben?
Csomor Ildikó: A bírósági nyilvántartásba vettek azok az előtte felsorolt
szervezetek, az az után felsoroltak az iratokkal, okmányokkal nem rendelkeznek.
Dr. Fekete György: A magánszemély civil szervezetnek minősül, olyan, amilyet a
bíróság jogszabály szerint nyilvántartásba vett, ebben egy kicsit ellentmondást érzek
továbbra is.
Csomor Ildikó: A Közigazgatási Hivatal észrevételét – a.-tól d. pontba szedettig –
tettük be külön a (2)-es bekezdésbe. Nem nyergesújfalui székhelyű szervezetek idáig
is voltak (Vöröskereszt például).
Dr. Fekete György: Észrevétel: a támogatás nyilvántartásában célszerű lenne
valamilyen számítástechnikai szoftverre valamilyen megoldást is kitalálni.
Miskolczi József: A Pénzügyi bizottságnak három módosító javaslata hangzott el: 6.
§ (4) bekezdés: szigorítás ne öt éven belül legyen, hanem kizárással büntetni,
azokat, akik nem számolnak el a támogatási pénzeszközökkel. Aki ezzel egyetért,
kérem, jelezze!
37/2008. (II.28.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
11 igen szavazattal és 1 tartózkodással
Egyetért azzal, hogy az „Önkormányzat pénzügyi támogatásairól” szóló
rendelettervezet 6. § (4) bekezdésében foglaltak szerint, aki a korában
megkötött támogatási szerződésben meghatározott feltételeket az abban
megjelölt határidőre nem teljesítette, és a felszólítástól számított 30 napon
belül ez nem vezetett eredményre, az öt év kikerüljön, és a későbbiekben
zárják ki a támogatásokból.
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Miskolczi József: Aki elfogadja a második módosítási javaslatot, mely szerint a 10.
§ (1) bekezdésében 10 munkanap szerepeljen, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
38/2008. (II.28.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 12 igen szavazattal
Egyetért azzal, hogy az „Önkormányzat pénzügyi támogatásairól” szóló
rendelettervezet 10. § (1) bekezdésében a határidő kitűzésénél 10 munkanap szerepeljen.
Miskolczi József: Aki elfogadja a harmadik módosítási javaslatot, mely szerint a
rendelettervezet 4. számú mellékletébe – új sorral kibővítve – 18. sorszám alá
kerüljön be az elszámolás időpontja, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
39/2008. (II.28.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 12 igen szavazattal
Egyetért azzal, hogy az „Önkormányzat pénzügyi támogatásairól” szóló
rendelettervezet 4. számú melléklete kibővüljön a „19. Elszámolás
határideje” új sorral.
Miskolczi József: Aki az elhangzott három módosítással elfogadja az önkormányzat
pénzügyi támogatásairól szóló rendelettervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúan, 12 igen
szavazattal megalkotta 6/2008. (III.3.) számú rendeletét az önkormányzat
pénzügyi támogatásáról.
A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2./ Helyi rendeletek deregulációja
Dr. Molnár Lívia: Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy elég sok olyan rendelet
szerepel, ami hatályon kívül helyezett rendeletet helyez hatályon kívül. Fontos
szabály, hogy ha egy korábbi önkormányzati rendelet hatályon kívül helyező
rendelkezését egy későbbi hatályon kívül helyezi, az eredetileg hatályon kívül
helyezett rendelkezés nem válik ismét hatályossá, azaz nem „éled fel”.
Ölveczki Károly: Ha az elmúlt évben egy költségvetési rendelethez hozunk
kiegészítő rendeletet, ami csak arra az évre vonatkozik, miért kell pár év múlva
felülvizsgálat során ezeket a rendeleteket megszüntetni?
Dr. Molnár Lívia: Minden rendelet annyit ér, mivel jogszabály, amennyi hatályosul,
illetve amennyit alkalmazunk belőle. Ezek a költségvetési rendeletek automatikusan
bizonyos idő alatt betöltik rendeltetésüket, céljukat és azt követően üressé válnak.
Nyilvántartásainkat írjuk, szaporítjuk, a végén nem tudunk rajta eligazodni – ezért
próbáljuk egyszerűsíteni. A jövőben át is fogunk térni arra, hogy ha hozunk egy
költségvetési rendelethez kiegészítést, bizonyos éven belül az automatikusan
hatályát veszítse.
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Miskolczi József: Javasolom, hogy az új rendeletek végén szerepeljen a hatályon
kívül helyezésre időpont. Aki elfogadja az előterjesztést, kérem, kézfelemeléssel
jelezze!
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúan, 12 igen
szavazattal megalkotta 7/2008. (III.3.) számú rendeletét az egyes önkormányzati
rendeletek hatályon kívül helyezéséről.
A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
3./ Beszámoló Nyergesújfalu város közbiztonsági helyzetéről
Varga Ferenc Csaba: A 2007. évi beszámolóval kapcsolatban akkor tudunk tiszta
forrásból meríteni, ha ezzel kapcsolatban a szóbeli kiegészítést az őrsparancsnok
asszony teszi. Az általa készített előterjesztés minden pontjával egyetértek. Nagyon
jó munkát végzett a rendőrőrs. A jövőről: rohamléptekkel haladunk előre azon az
úton, amit kitűztünk magunknak, a nyergesi rendőrőrs nyomozókkal legyen ellátva,
és a régi vágy – Nyergesújfalun rendőrkapitányság legyen – teljesítése. Ennek
kimunkálása van folyamatban.
Borosháziné Végh Angéla: Nem tudom, hogy mi volt annak az oka, hogy szülési
szabadságom idején, korábban nem fogadta el a beszámolót a képviselő-testület.
Igyekeztem a beszámolót úgy elkészíteni, hogy részletes legyen, illetve tükrözze a
rendőrőrs 2007. évi munkáját. 13 fő közrend védelmi beosztott helyett 16 fővel
kezdtük az évet. Változatos az összetétel: honvéd, volt BV dolgozó, és volt határőr. A
kollégák beiskolázásra kerültek, de a szolgálatban is részt vesznek. Állományunk
átlag életkora 29,8 év. Helyettesem nyugdíjba készül, szeretném megköszönni a
munkáját. Munkakörének betöltésére van remény. Idén is nagy feladatok várnak
ránk.
Műszaki-technikai feltételeink: a rendőrőrs 2003-ban lett felújítva, maga a háznak a
szerkezete nem. Pályázati lehetőséget találtak a kollégák, természetesen egyedül
nem pályázhatunk, kértük a segítséget, melyre ígéretet kaptunk. Köszönjük!
Gépkocsi parkunk: sajnos leamortizálódott egy autónk, ami rányomja a bélyegét a
későbbiekre.
Bűnügyi helyzet értékelése: nem folyt 2005 óta bűnügyi munka itt a rendőrőrsön,
nem állunk olyan jól 2006-hoz képest, 204 ismertté vált bűncselekményből 250 lett. A
vagyon elleni bűncselekmények – országos szinten is – a legmagasabbak. A hétvégi
házak feltörése kevesebb, köszönhetően a Polgárőrség segítségének.
Rongálások: buszmegállók, szeméttárolók rongálása, garázdaság.
A rablások száma számszakilag sajnos 1-ről 5-re nőtt, ez nem sok, de a cselekvés
súlyát tekintve igenis sok. Erőszakos bűncselekmény a rablás. Fiatalkorúak vettek
részt ebben, már előzetes letartóztatásban vannak. Nagy szó, hogy az öt rablásból
mind az ötöt sikerült felderíteni.
A fiatalkorúak bűnözése egyre elszomorítóbb, sajnos a hatóság már csak a
végkifejlett helyzetben találkozik vele. Nagy jelentősége van a pedagógus jelzésének
és a szülői háttérnek.
Ismét beindult a D.A.D.A.-program a kistérségben, Székely Zoltán nyugállományú
rendőr alezredes vezetésével. Nyergesújfalun Kissné Lehóczky Edit vesz részt a
D.A.D.A.-programban. A pusztamaróti tábort már nem tudjuk finanszírozni,
megpróbáljuk pályázat útján támogatni.
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Kábítószeres bűnözés: nagyon nehéz és időigényes a felderítésük. Különbséget kell
tenni fogyasztók illetve terjesztők között. Elsődlegesek az a célunk, hogy a terjesztő
szervezetet derítsük fel, mely nagyon időigényes munka. A statisztikai mutató nem
igazán tükrözi, hogy ezen felül mennyi a folyamatos ügyünk.
Ittas vezetés: 17-ről 21-re emelkedett az ismertté vált ittas vezetők száma. Ennél
jóval több van! Ez nagyon kevés szám. A nulla tolerancia jegyében nagyon kevés
vezetői engedélyt vettünk el a megyében. Az a tapasztalat, hogy most már akik
elmennek szórakozni hét végén, sofőrt fogadnak fel, vagy kerékpárral mennek ki a
hétvégi házhoz. A jövőben is nagy figyelmet fogunk fordítani erre.
Közbiztonsági tevékenységünknél a szolgálat kiadásánál figyelembe kellett venni azt
is, hogy nagyon nagy óraszámban vontak el közterületről embereket. Tekintve, hogy
a tavalyi évben a schengeni csatlakozással kapcsolatban rengeteg vizsgát tettünk.
Amíg a járőr az oktatáson ült, nem a közterületen volt.
Március 15-én a rendőrállomány harmadát küldjük Budapestre.
Prezentáltam a közvédelemi mutatókat, amikor számszerűségükben is nagyon jók.
Külön kiemeltem a nyergesújfalui lakosokkal szemben tett intézkedéseket.
Szabálysértési feljelentések kapcsán helyszíni a helyszíni bírságok száma
emelkedett. Változás: eddig 10.000,- Ft volt a büntetés, amit a helyszínen vagy
csekken kellett kifizetni, jelenleg a felső határérték 20.000,- Ft.
Balesetek: nem történt halálos kimenetelű baleset, mint az előző évben. Azt hiszem,
hogy az együttműködésünk a Polgármesteri Hivatallal, úgy a családsegítő
szolgálattal, a jegyző asszonnyal, mindenféle felkérésre segítséget nyújtottak, a
rendőrőrs reméli, hogy ez így is marad.
Ölveczki Károly: Az anyagban is szerepel, hogy nőtt a garázdaság, rongálás a
hétvégi rendezvényről való hazamenetelkor. A véleményüket szeretném kérni: hogy
lehetne elérni azt, hogy a 18 éven aluli fiatalokat ne szolgálják ki a szórakozóhelyen?
Miért nem tudjuk mi azt elérni, hogy egy fiatalkorú ne részegen menjen haza?
Borosháziné Végh Angéla: A vendéglátósnak érdeke fűződik a profithoz, innentől
kezdve a pultosnő is érdekelt mindent megtenni ezért. Minden jogszabály annyit ér,
amennyit betartanak belőle. Nem zárkózunk el attól, hogy a jegyző asszonnyal vagy
segítséggel elmenjünk és ellenőrizzük a szórakozóhelyeket – ahogy volt korábban. A
tapasztalat az, hogy a fiatalok általában felnőtt korúakkal mentek. Semmi akadálya,
hogy a jövőben – karöltve a jegyző asszonnyal – ellenőrizzük ezt, de akkor olyan
bírságokat kellene kiszabni a vendéglátósra, akár szélsőségig elmenve.
Herdy Győző Péter: Mi az elvárt hatósági jelzés?
Borosháziné Végh Angéla: Rendszám felírása.
Fleith Péterné: Gyalogosan vagy kerékpáron végig kellene menni a főút mentén, a
biciklisúton nagyon sokszor kell leszállni, mert azon állnak az autók. Ezt kellene
fokozottabban ellenőrizni, és büntetni őket.
Borosháziné Végh Angéla: Volt, hogy csak ezt ellenőriztük. Nincs az a parkoló,
amibe beállhatna a teherautó, hogy az üzletbe a nagy zsákokat behordja. Az is
probléma, hogy az üzletek előtt nincs kialakítva áru fogadására parkoló, csak 70 %ánál.
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Sujbert Gábor: Szeretnénk kérni a testületet, hogy azokat a vendéglátó egységeket,
ahol visszatérő problémák vannak, jelzések alapján, polgármester, jegyző asszony,
elfogadja-e a mi jelzésünket, a nyitvatartási idő korlátozásában talán vissza lehetne
szorítani ezeket a bűncselekményeket. A 18 év alatti egyéneket is így lehetne
figyelmeztetni. Véleményem szerint a mai napokban 4-5 ilyen vendéglátó egység
van, ahol 22 vagy 23 óráig lehetne szabályozni a nyitva tartást.
Beszámolónkban is kitértünk a hétvégi házaknál történt betörésekre. A betörések
zöme a hétvégi házaknál fordul elő, melyek nagyon rendezetlen, rossz
útviszonyokkal ellátott, több településről megközelíthető, nem tudtunk Tátról és
Bajótról menni. Egy csapat rászokott ezekre a hétvégi házakra. Úgy kellene a 20062007. év között párhuzamot vonni, hogy a betörés száma növekedett, de az
eltulajdonított érték sokkal kisebb, annak ellenére, hogy növekedtek a számok. A
szolgálatokat gyalogosra fogjuk átalakítani. Meg szeretnénk köszönni a tavalyi évben
nyújtott anyagi segítséget. A Polgárőrség 24 fős létszámával megpróbáljuk ezt a
negatívumot visszaszorítani.
Szlávik József: Először elszörnyedtem, de nekem is két alkalommal kellett kihívni a
Rendőrséget. Üdvözöljük a D.A.D.A.-program újraindulását. Szeretnénk
megköszönni a polgárőrök támogatását – sajnos napi kapcsolatunk van. Javasolom,
hogy vezessük vissza azt a rendszert, hogy a pedagógus is menjen a járőrrel, mint
régen.
Borosháziné Végh Angéla: Nagyon jó felvetésnek gondolom, megvalósítható. A
Polgárőrség nélkül nem tudtuk volna a jó eredményeket produkálni. 2007-ben
ünnepelte 15 éves születésnapját a nyergesújfalui Polgárőrség, Sujbert Gábor
szívvel-lélekkel csinálja és fogja össze ezt a munkát. Nagyon sokat tudnak nekünk
segíteni, köszönjük a munkájukat!
Miskolczi József: Valóban voltak kedvezőtlen tendenciák, de összességében olyan
nagy gondok a városban nem voltak az elmúlt évben sem. Annak szólt a tavalyi el
nem fogadás, amit ma is keményebbre vennék. Örülök, hogy Sujbert Gábor ezt le is
írta az előterjesztésében, hogy véleményük szerint, „ha 2008-as év elején őrs
szintjén visszaállítást nyerne a bűnügyi csoport, jelentősen javulna területünkön a
közbiztonság. Járőrök feladata könnyebb volna, több munkaidőt tudnának
közterületen ténykedni”. Ezzel abszolút egyetértek. Szeretném kérni az új esztergomi
rendőrkapitányt, amennyiben lehet, próbáljon javítani a helyzeten. Örömmel vettem,
hogy a polgárőrök javaslata is megoldódik. A rendőrőrs bajba kerülne, ha a
polgárőrök nem lennének. A hivatallal való kapcsolattartással maximálisan
egyetértek, a vendéglátó egységek ellenőrzésével is. Az iskola igazgatója által
elmondottak a jegyzőn és a rendőrőrs vezetőjén múlnak. Fleith Péterné képviselő
asszony által elmondottakkal egyetértek – saját szememmel láttam, hogy három járőr
is elment a kerékpárúton szabálytalanul parkoló autó mellett. Nem kell, hogy azonnal
megbüntesse, de figyelmeztesse, hogy ott nem szabad parkolni. A „lisztes” kocsival
egyetértek. Javasolom, hogy fogadjuk el a beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze!
40/2008. (II.28.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 12 igen szavazattal
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1.) Elfogadja a város közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót,
és egyben kifejezi köszönetét a Rendőrőrs és a Polgárőrség
állományának
a
város
közbiztonsága
érdekében
kifejtett
tevékenységükért.
2.) Utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről az érdekelteket írásban értesítse.
Határidő: 2008. március 15.
Felelős: Adolf Józsefné jegyző
4./ Pályázati kiírás a 2008. évre civil szervezetek támogatására
Mihelik Magdolna: A melléklet G. pontjában a tavalyi dátum benne maradt,
kijavítandó 2008. április 24-ére.
Miskolczi József: Aki ezzel a módosítással elfogadja az előterjesztést, kérem,
kézfelemeléssel jelezze!
41/2008. (II.28.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 12 igen szavazattal
1.) Jóváhagyja a civil szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívás
szövegét az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.
2.) Utasítja a polgármestert, hogy a pályázati kiírás civil szervezetekhez
történő eljuttatásáról a város honlapján és a Hírmondóban való
megjelenéséről gondoskodjon.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
5./ Beszámoló a város környezetvédelmi helyzetéről
Czap Zoltán: A Környezetvédelmi Bizottság a mai napon tárgyalta az előterjesztést,
amelyet elfogadásra javasolt. Pár kiegészítés lenne az anyaggal kapcsolatban: nem
a beszámoló része, csak értelmezés szempontjából beszélgettünk, hogy mit is
kellene tenni.
A 3. pontban szerepel – talán ez az egyik legfontosabb rész, ami a lakosságot
közvetlenül érinti – hogy 2008. december 31-én bezár a hulladéklerakó. Ezt többször
tudattuk már a lakossággal is, de mivel ez keményen anyagi vonzatot fog jelenteni
számukra, ezért ezt minden alkalommal meg kell tenni. A Környezetvédelmi
Bizottságnak lenne egy javaslata, ami érinti majd a 2009. évi költségvetést. Ha az
önkormányzat anyagi lehetősége olyan lesz, és úgy alakul, akkor egy keretet
különítsen el, hogy a lakosság megnövekvő terheit valamilyen mértékben
ellensúlyozni tudja, hiszen várhatóan 50-60 %-kal fog emelkedni a szemétdíj
összege, ha Tatabányára kerül a nyergesújfalui hulladék.
A 4.g.) pont: talán megoldódik a beadott pályázat az eterniti, illetve a részben
lábatlani szennyvízzel kapcsolatban, mivel az a szennyvízátemelő, ami az Eternittelepen van, gyakorlatilag nem tölti be a funkcióját. Valószínű, hogy egy olyan verzió
kerül kiépítésre – és ez lenne gazdasági és műszaki szempontból is a
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legmegfelelőbb – hogy ha visszakerülne a szennyvíz a lábatlani szennyvíztisztítóba.
A szennyvíz nem ér bele a sodorvonalba, ezért a Hétforrás Kft.-nek fel kellene hívni
a figyelmét, mivel itt SPAR áruház létesül, hogy a bűz hatás olyan mértékű, ami
nyáron elviselhetetlen. Ezt mindenképpen meg kellene oldani. Ha nem nyer a Kft. a
pályázaton, akkor mindenképpen, mert ez komoly, nagy gond lehet.
A háztartásokban keletkező használt étolaj elhelyezése megoldódott. Egyetlen egy
dologról nem tájékoztattuk a lakosságot, hogy a gyűjtőben az edényt nem lehet
elhelyezni, vagy mellette, vagy az lenne a célszerű, ha mindenki otthon 10 vagy 20
literes kannákban gyűjtené. A bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja.
Balázs István: A 2008. éves feladatokkal a 3. pont egy kicsit ellenétes (eterniti
szennyvíztisztító felújítása). Ebben már három éve a Hétforrás Kft. bírságot fizet. A
megoldás korábban is adott volt arra, hogy átemelővel megoldjuk a problémát, és
még mindig az új szennyvíztisztító pályázatánál tartanak. Lépni kellene! Minden
évben ez volt az Árkalkulációs Bizottságon, hogy kifizetjük a bírságot, amely
keményen megjelenik a díjakban és az bizony a lakosságot terheli. Nem történik
semmi! Még mindig a felújítás szerepel. Az azonnali megszüntetés érdekében
országos pályázati lehetőségekkel, de nagyon rövid határidőn belül lépjen a
Hétforrás Kft.!
Miskolczi József: A Hétforrás Kft. mindent megtesz az elmondottakért. Nem új
szennyvíztisztító létesítésén gondolkodnak, hanem a süttői tisztítóba vinnék fel a
szennyvizet. Három évvel ez előtt ott követtek el hibát, hogy felültek egy rutintalan
cégnek és semmi nem lett belőle. Most folyamatosak az egyeztetések. Készen van a
vízjogi engedély, tanulmány terv, mely alapján pályázatot nyújthatunk be. Lehetünk
mi keményebbek, de a mi cégünk, és azt mondják, hogy biztosítsunk neki a
beruházáshoz több millió forintot.
Fekete Márton: Ez több, mint 300 MFt-os projekt.
Miskolczi József: Fel kell nyomni a szennyvizet Süttőre. A 10-es számú főutat nem
engedik csíkban felújítani. Teljes aszfaltszőnyegezésre van szükség. A Hétforrás Kft.
jó úton halad ez irányba.
Fekete Márton: Nyár eleji határidőt céloztunk meg a teljes pályázatra.
Miskolczi József: Előfordulhat, hogy ezen a pályázaton nem nyerünk, meg kell
nézni a sodorvonalat. Itt tényleg lépni kell, de fel is gyorsultak az események.
Abronits Tamás: Az illegális hulladék lerakók kezelésével kapcsolatos teendőket,
illetve az ezzel kapcsolatos rendeletek aktualizálását hiányoltam (köztisztasági
rendeletünk 30 eFt bírságról szól). Mindenképpen nagyságrendekkel javasolom,
hogy az összeget megemeljük, hogy taszító legyen. A volt gyümölcsös területe tele
van mindenhol szeméttel. Az előterjesztés 4. pontjában a veszélyes hulladékok
kezeléséről van szó. 1999-ben írtam erről szakdolgozatot, Nyergesújfalunak 9 éve
sikerült nulla lépést tenni ebben az ügyben.
Dr. Fekete György: Van-e mód és lehetőségünk arra, hogy a két lakossági ellenőrző
csoportot akár félévente beszámoltassuk eddigi tevékenységükről? Úgy gondolom,
hogy a tájékoztatás a lakosság felé fontos.
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Czap Zoltán: Mindkettő civil szervezésű fórum, beszámoltatni nem lehet, csak
tájékoztatást kérni.
Hermann Szilveszter: A Zoltek Zrt.-nél az ellenőrző csoport létrejött, felvettük a
kapcsolatot egymással, három alkalommal voltak megbeszélések, egyeztetések. Az
együttműködési megállapodás tervezete létrejött, várhatóan március első felében
aláírásra kerül. Jövő héten egyeztetünk.
Fleith Péterné: Az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság ülésén is felmerült, a
magam részéről csak támogatni szeretném, illetve Fekete Mártonnal is beszéltem,
hogy ha van rá lehetőség, hogy a Hírmondóban tájékoztatást jelentessünk meg arról,
hogy az időseket rávegyük a kukás edények kisebbre történő cseréjére, ezzel sokat
tudnának az idősek spórolni. Ha a cég nem is cseréli ki az edényeket, akkor is
jobban jár – de erről tájékoztatni kellene az embereket. Illegális szemét
elhelyezéséről: Nyergesújfalu és Bajót között a „macskásnak” nevezett hely
szégyenfolt, borzasztó, ami ott van! Kié ez a terület, és ezzel mit lehet csinálni?
Abronits Tamás: Javasolnám, hogy a szolgáltatónál próbálkozzunk, vegyük rá arra,
hogy ténylegesen az ürítések után fizessenek a lakók. Költségben sokat jelent, ha
valaki egy hónapban csak egyszer rakja ki a kukát, mint hogy hány literes.
Kényszerítsük rá! Oldja meg! Ha nem tudja, válasszunk másikat – legyen ez feltétel!
Czap Zoltán: A szolgáltatónak felhívhatnánk a figyelmét, hogy a közelében lévő
nylon zacskókat szedje össze, köteles a környezetében (régi gyümölcsös) rendet
tartani. Egyértelmű, hogy a nylon zacskók onnan származnak. Érdemes lenne ez
irányban megkeresni őket, hogy tegyék rendbe a környezetüket! Minden a
nyakunkba fog szakadni a jövő év január elsejétől.
Miskolczi József: Illegális hulladéklerakóról elhangzottakat javasolom beleírni a
beszámolóba. Van egy pályázati lehetőség, több millió forintot nyerni, ezen el is
indultunk. Fontossági sorrendet kell kialakítani.
Hulladéklerakó bezárása: szeretném óvni a képviselő-testületet attól, hogy fizessük
ezt, fizessük azt. Ez nem teher, ennél sokkal nagyobb gond van, a távfűtésnél.
Benne volt a Hírmondóban, van is eredménye, megvették a 60-70 literes kukákat. Mi
lesz a szeméttelep megszüntetésekor – várjuk ezt meg! Nem hiszek benne, hogy „le
fogják húzni a rolót”. Javasolom azonnal felhívni a szolgáltató figyelmét, adjunk 30
napos határidőt, hogy takarítson fel a szeméttelep környékén. Nem tudom, hogy a
hulladék mérhetőségét be lehet-e vezetni, fel lehet ezt is vetni. Meg kell nézni, van-e
ennek realitása. Vessük fel ennek a bevezetését! A Környezetvédelmi Bizottság
készítsen egy előterjesztést, hogy mibe kerül ennek bevezetése. A hulladéklerakó
megszüntetéséről kérjük egy tájékoztatót az AVE-tól március 31-ei határidővel, hogy
kinek mit kell tennie annak érdekében, hogy zökkenőmentes legyen
hulladékrendeletünk betartása. Kérem, hogy ezzel a három javaslattal fogadja el a
testület az előterjesztést.
42/2008. (II.28.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 12 igen szavazattal
1.) Elfogadja Nyergesújfalu Környezetvédelmi helyzetéről szóló
beszámolót az alábbi javaslatokkal:
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fel kell hívni az AVE Zrt. figyelmét a nyergesújalui
szemétlerakó környezetének rendbetételére, 30 napos
határidővel,
a Környezetvédelmi Bizottság dolgozzon ki anyagot a
lakossági hulladék mérhetőségének lehetőségére, annak
bevezetésére,
az AVE Zrt. adjon tájékoztatást 2008. március 31-ei határidővel
arról, hogy a nyergesújfalui szemétlerakó bezárása kapcsán, a
zökkenőmentes hulladék elszállítása ügyében mit kell tennie
az önkormányzatnak.

2.) Utasítja a jegyzőt, hogy készítsen ütemtervet a 2008-ben elvégzendő
környezetvédelmi feladatokról.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Adolf Józsefné jegyző
6./ Óvodák nyári zárva tartása
Miskolczi József: Aki
kézfelemeléssel jelezze!

egyetért

az

előterjesztésben

leírtakkal,

kérem,

43/2008. (II.28.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 12 igen szavazattal
1.) Elfogadja az óvodák nyári zárva tartását az alábbiak szerint:
a. Benedek Elek Óvoda 2008. június 16. (hétfő) – július 20. (vasárnap)
b. Bóbita Óvoda, székhely: 2008. július 21. (hétfő) – augusztus 24.
(vasárnap)
c. Napsugár Óvoda székhelye és telephelye:
2008. június 30. (hétfő) – augusztus 3. (vasárnap)
d. Bóbita óvoda bajóti tagóvodája 2008. június 30. (hétfő) – augusztus
3. (vasárnap), indokolt esetben meghosszabbítva, augusztus 24.
(vasárnap).
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
7./ Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési
Szabályzata
Mihelik Magdolna: A 11. oldalon, a 9. számú melléklet 2. pontjában az olvasható,
hogy a Közösségi Ház helyiségeit beteg, lázas ember nem veheti igénybe.
Gondolom, hogy ezt fertőző betegre kellene átírni.
Miskolczi József: Aki a fenti módosítással elfogadja az előterjesztést, kérem,
kézfelemeléssel jelezze!
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44/2008. (II.28.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 12 igen szavazattal
1.) Jóváhagyja az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti
és Működési Szabályzatának és mellékleteinek átfogóan módosított
változatát az alábbi módosítással:
A 9. számú melléklet, Házirend 2.) pontja helyesen:
„2. A Közösségi Ház helyiségeit fertőző beteg nem veheti igénybe”.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
8./ Nyergesújfalu
elfogadása

város

szociális

szolgáltatástervezési

koncepciójának

Havasi Sándorné: A koncepció 2006-ban készült, azokkal a statisztikai adatokkal és
a város akkori szociális helyzetével. A jogszabály kimondja, hogy elfogadása előtt
véleményeztetni kell a megyei önkormányzattal. Ez a vélemény ez év januárjában
érkezett meg. Ezt tekintsék alapnak, kiinduló pontnak. A 2009. évi költségvetési
koncepció előtt egy aktualizáltat beterjesztünk friss adatokkal és célkitűzésekkel.
Fleith Péterné: A bizottság részleteiben megvitatta a koncepciót. Az elmondottakkal
együtt javasoljuk elfogadni úgy, hogy a koncepció felülvizsgálata a 2009. évi
költségvetési koncepcióban átdolgozásra kerüljön.
Miskolczi József: Az ilyen koncepciókkal egyetlen bajom van: a múltkori ülésen
szólt a kollegina, hogy elfogadta a város az egyik évi koncepciójában valamit, és az
nem lett betervezve. Ezzel van bajom, hogy mire kell?
Havasi Sándorné: Ez egy célkitűzés, ennek megvalósítása nem kötelező, de
nagyon fontos. A bölcsődére kiírt pályázatnál például ezt be kell nyújtanunk.
Miskolczi József: Amit tudunk, megvalósítunk.
Ölveczki Károly: A bölcsőde újraindítását hogyan képzeljük el, új létesítésével vagy
az óvodán belül? Annak idején olyan nagy pénzbe került minden bölcsődés, hogy azt
nem lehetett megfizetni. Az összeget valahol elő kell teremteni. Szívem szerint
előzetesen megvizsgáltatnám, hogy ez mennyibe kerül a városnak, és azt odaadnám
a kismamáknak, hogy maradjanak otthon a gyermekeikkel.
Miskolczi József: Ezen már túl vagyunk! Nem 6 hónapos kortól tervezzük a
bölcsődét, mert akkor külön intézmény kell külön személyzettel. Semmiféle döntés
nem volt még ebben. Van pályázati lehetőség rá, majd a képviselő-testület dönt.
Házon belül most szakmai vita van, a szakma megmondja, hol alakítsuk ki a
bölcsődét. Majd jön a napirend a képviselők elé.
Havasi Sándorné: A működési engedélyt mindenhol megadják, semmiféle probléma
nem lesz ezzel.
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Adolf Józsefné: 24 hónapos kortól tervezzük a bölcsődét. Mi egy „mini” csoportot
szeretnénk kialakítani. Ha működési engedélyt kapunk, minden további nélkül
pályázhatunk.
Miskolczi József: Ebben lesz egy szakmai konferencia. Javasolom az előterjesztés
elfogadását.
45/2008. (II.28.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 12 igen szavazattal
1.) Elfogadja Nyergesújfalu város szociális szolgáltatástervezési
koncepcióját.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
9./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző
testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Miskolczi József: Aki elfogadja az előterjesztést, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
46/2008. (II.28.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 12 igen szavazattal
Elfogadja a 255/2007. (XI.29.), a 266/2007. (XII.13.), a 2/2008. (I.28.), a
3/2008. (I.28.), az 5/2008. (I.28.), a 8/2008. (I.31.), a 9/2008. (I.31.), a
10/2008. (I.31.), a 17/2008. (I.31.), a 17/2008. (I.31.) a 19/2008. (I.31.), a
20/2008. (I.31.) és a 21/2008. (I.31.) számú, lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
szóló tájékoztatót.
10.a./ Rendelettervezet a normatív alapon adható támogatásokról
Fleith Péterné: A Bizottság örömmel üdvözölte, és mindenképpen elfogadásra
ajánlja a rendelettervezetet. A költségvetésben 100 születendő gyerekre terveztük be
az összeget.
Ölveczki Károly: Úgy tudom, ma egy gyermek születésével járó kiadások kb. fél
millió forintba kerülnek. Ér ez a 15.000,- Ft valamit? Ha gesztus értékű, nem kellene
többet adni?
Miskolczi József: Védem Reményi Károlyné képviselő asszonyt, ő mint képviselő
javasolta ezt, nem a hivatal dolgozói. 8.000,- Ft-ot adunk a születése napját ünneplő
idős embereknek. Szerencsére, Nyergesújfalun mindennek örülnek, jónak tartok
ilyet.
Szlávik József: Most elkezdjük!
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Adolf Józsefné: Megnéztem több helyen, túlnyomó részük természetbeni támogatás
és nem pénzbeni. Csak bizonyos feltételek fennállása esetén jutnak hozzá. Úgy
gondoltuk, hogy ez egy kezdő összeg. Mindig az éves költségvetésben olyan
mértékűre emeljük, amit megenged az adott költségvetésünk.
Miskolczi József: Javasolom a rendelettervezet elfogadását.
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúan, 12 igen
szavazattal megalkotta 8/2008. (II.29.) számú rendeletét a normatív alapon
adható támogatásokról.
A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
10.b./ Rendelettervezet a „szociális rendelet” módosításáról
Adolf Józsefné: Kiosztottunk egy számítási anyagot a képviselők részére, amiben
szerepel, hogy mennyi a nyugdíj minimum összege, illetve a támogatási összegek
mekkorák. Ezek tájékoztató jellegű adatok. Önkritikát kellett gyakorolnunk, mert az
eddigi szigorú rendeletünkkel nagyon kevesen juthattak hozzá a temetési segélyhez.
Fleith Péterné: A bizottság megvitatta a rendelettervezetet, és szeretném kérni,
hogy a kiosztott anyagban két alternatíva van. Bizottsági javaslat, az kiosztott anyag
alsó részére vonatkozik, hogy több személyes háztartás esetén a 125, 150, és 175
%-ot vegyék figyelembe. A 175 %-os 19.000,- Ft-os összeg sem magas. Szerepel
benne, hogy milyen vonzata van a kifizetést módosító javaslatnak.
Czap Zoltán: Milyen összeggel lett tervezve? Éves szinten ez mennyit jelent?
Hernádi Lászlóné: 1 MFt-ot fogadott el a képviselő-testület az idei költségvetésben.
Ölveczki Károly: Ebbe a rendeletbe is azt írtuk bele, hogy a temetés költségeinek
minimum 20 %-a. Ki fogja eldönteni, hogy minimum 20 %-tól felfelé adható és az
mennyi lesz? A kiegészítő anyagban egyértelműen fix összeg van.
Adolf Józsefné: Ezt így kellett leírnunk. A szociális törvény azt mondja, hogy
minimum 10 %-át kell a temetési költségnek adni, de nagyon indokolt esetben a
temettetőtől, élethelyzetétől függően elérheti a költségek 100 %-át. Ha beteszünk
egy féket, hogy ennyit adunk, a törvénnyel ellentétesen járunk el. Ha rendkívüli
élethelyzet van, akkor ezt meg tudjuk emelni.
Miskolczi József: Az a javaslat, hogy az előterjesztésben szereplő százalékok több
személyes háztartás esetén 100 %-ból 125 %, 125 %-ból 150 %, 150 %-ból 175 %
legyen. Aki ezzel a három módosítással egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúan, 12 igen
szavazattal megalkotta 9/2008. (II.29.) számú rendeletét a szociális igazgatásról
és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény által
szabályozott pénzben és természetben nyújtandó szociális ellátások helyi
szabályairól szóló 19/2004. (X.29.) számú rendelet módosításáról.
A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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10.c./ Életút Egyesület földvásárlási kérelme
Fekete Márton: A tárgyban földvásárlási kérelem szerepel, ez módosult
haszonbérlet kérelemmé. Közhasznú tevékenységükre tekintettel térítésmentesen is
odaadhatja a képviselő-testület a földterületet.
Miskolczi József: Aki egyetért azzal, hogy az Életút Egyesület részére
térítésmentesen adjuk bérbe az ingatlanokat, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
47/2008. (II.28.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 12 igen szavazattal
1.) Haszonbérbe adja az Életút Egyesület részére a nyergesújfalui 4332
és 4333 hrsz.-ú ingatlanokat térítésmentesen.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
Dr. Fekete György: Az
magántulajdonban vannak?

ingatlanok

körüli

területek

önkormányzati

vagy

Miskolczi József: Magántulajdonban.
10.d./ A Sz.Ö.Sz. Alapítvány kérelme
Herdy Győző Péter: A kérés, hogy segítsünk ezzel, hogy tovább fenn tudjon
maradni egy meglévő alapítvány.
Jenes Gyula: Több éve működő, bejáratott, támogatói körrel. A profilváltás oka,
hogy olyan helyzetbe került az ország, hogy már szinte minden lakásban van
számítógép, azt gondoltuk, hogy profil bővítéssel más készségfejlesztő csoportokkal
folytatjuk a munkát.
Miskolczi József: Azt javasolom, hogy támogassa a képviselő-testület a kérelmet.
48/2008. (II.28.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 12 igen szavazattal
1.) Hozzájárul a mellékelt megállapodás megkötésével, hogy az Ady Endre
Művelődési Központ és Könyvtár közösségi és közművelődési
tevékenységét segítő – jelenlegi nevén – Számítástechnikai Önképzők
Szervezete Alapítvány székhelyéül az Ady Endre Művelődési Központ
és Könyvtár önkormányzati tulajdonban lévő, Kálmán Imre tér 1. szám
alatti épületét jelölje meg.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
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Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
10.e./ A Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom Megyei Egyesületének
támogatási kérelme
Fleith Péterné: A Bizottság ezt a napirendet is megtárgyalta és egyértelműen az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot kérnénk elfogadni. A helyi „Reménység
klub” támogatása pályázattal lehetséges.
Miskolczi József: Aki egyetért azzal, hogy ne támogassa a képviselő-testület a
Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom Megyei Egyesületének kérelmét,
kézfelemeléssel jelezze!
49/2008. (II.28.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 12 igen szavazattal
1.) Nem támogatja a Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom Megyei
Egyesületének kérelmét.
2.) Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a Mozgáskorlátozottak
Komárom-Esztergom Megyei Egyesületének elnökét tájékoztassa.
Határidő: 2008. március 18.
Felelős: Miskolczi József polgármester
10.f./ Az Esztergom és Térsége Közbiztonságáért Alapítvány telephely
használatát biztosító ingyenes használati megállapodás kötése
Miskolczi József: A kistérség elfogadta, javasolom, hogy mi is fogadjuk el. 3 Mft-ot
biztosít Esztergom és Nyergesújfalu ennek a működtetéséhez. Kérem, hogy fogadja
el a képviselő-testület az előterjesztést. Aki egyetért, kérem, jelezze!
50/2008. (II.28.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 12 igen szavazattal
1.) Hozzájárul, hogy az Esztergom és Térsége Közbiztonságáért
Alapítvány Nyergesújfalu Város Önkormányzatának tulajdonában álló,
természetben 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 26. szám alatt
található Térségi Közösségi Ház irodahelyiségét alapítványi
tevékenysége telephelyeként, térítésmentesen használja, azzal, hogy a
szerződést bármelyik fél 60 napos felmondási idővel felmondhatja.
2.) Utasítja a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
10.g./ Kistérségi közoktatási intézkedési terv véleményezése
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Gelencsér Géza: A Közoktatási Bizottság tárgyalta a napirendet, az előterjesztés 2.
oldalának 2. bekezdése tartalmazza a bizottság állásfoglalását, miszerint a tervezet
általános céljait tekintve magától értetődően elfogadható, nem támogatjuk, hogy
valamiféle anyagi terhet rójon a városra.
Miskolczi József: Aki a határozati javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel
jelezze!
51/2008. (II.28.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 12 igen szavazattal
1.) Elfogadja az Esztergom-Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi társulás
feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és –fejlesztési tervének
felülvizsgált változatát azzal a feltétellel, hogy a Nyergesújfalura
vonatkozó feladatokról az ütemezés elkészülte után dönt.
2.) Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről az Esztergom-Nyergesújfalu
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának elnökét értesítse.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
10.h./ A köztisztviselők részére meghatározott teljesítménykövetelmények
alapját képező 2008. évi célok meghatározása
Szlávik József: Ez valami pontozó rendszer? Hogy működik?
Adolf Józsefné: Nincs pontozó rendszer. Egyéni, elvégzett munka alapján és a kiírt
teljesítménykövetelmények alapján év végén értékeljük a dolgozó teljesítményét.
Teljesen más jellegű az értékelés, mint a pedagógusoknál. Nekem rengeteg ügyirat
megy át a kezemen, én ismerem a munkát, az igazgató nem tud minden órát
látogatni. Ennyi lehetősége van a jegyzőnek. Ez sem igazán jó, kidolgozott
szempontrendszer nincsen.
Miskolczi József: Ezek arra jók, hogy ezekből konkrét feladatokat lehessen
megfogalmazni. Javasolom az elfogadását. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze!
52/2008. (II.28.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 12 igen szavazattal
1.) Megállapítja a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében 2008.
évre a következő kiemelt teljesítménycélokat:
I.

A köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező
kiemelt célok

1. Az önkormányzat működéséhez szükséges pénzeszközök
megfelelő biztosítása és hatékony felhasználása. Az önkormányzat
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2008. évi költségvetésének végrehajtása során a gazdálkodás
szabályszerűségének biztosítása a célszerűségi, hatékonysági és a
takarékossági szempontok alapján. Folyamatosan rendelkezésre
álljanak a település helyzetére, illetve annak változásaira vonatkozó
információk, előrejelzések, elemzések.
2. Az önkormányzati ciklusprogramban megfogalmazott fő feladatok
megvalósításához szükséges források megszerzését elősegítő
pályázati lehetőségek felkutatása, a sajáterő biztosítása mellett az
európai-uniós források leghatékonyabb kihasználása.
3. Az ügyfélbarát, szolgáltató jellegű ügyintézés fejlesztése. A helyi
humán-erőforrás gazdálkodás területén a magasan képzett,
feladatát eredményesen ellátó személyi állomány biztosítása és
fejlesztése.
4. A település lakókörnyezetének fejlesztése, a közparkok,
zöldterületek állapotának javítása. Az önkormányzati tulajdonban
lévő ingatlanok és egyéb vagyontárgyak állagmegóvása,
karbantartása, szükség szerinti fejlesztése.
II. A kiemelt célokból adódó 2008. évi feladatok:
1. Az adóellenőrzési tevékenység fokozásával növekedjenek az
önkormányzat adóbevételei.
2. Pályázatfigyelő rendszer működtetése. Pályázati lehetőségek
kihasználása.
3. A határidőn belüli tisztességes
maradéktalan betartása.

ügyintézéshez

való

jog

4. A polgármesteri hivatal hatósági és szervezési feladatainak
ellátása.
5. Az elektronikus információ kezelés fejlesztése, az elektronikus
ügyintézésre való felkészülés. Regisztrált iktatórendszerre való
áttérés megvalósítása.
6. Népszavazás zökkenőmentes lebonyolítása.
7. A
körzetközponti
feladatellátás
során
a
körzetközponti
településekkel való együttműködés minél jobb kihasználása.
8. A közterületek rendjének, használatának, tisztaságának szervezett
ellenőrzése. Közterület ellenőrzés hatékony működtetése.
9. A folyamatban lévő építkezések kivitelezési munkáinak folyamatos
ellenőrzése, nyomon követése, az engedélytől eltérő kivitelezések
megelőzése.
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Határidő: 2008. március 15.
Felelős: Adolf Józsefné jegyző
Miskolczi József polgármester
10.i./ Csatlakozás az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi
Együttműködési Csoportosuláshoz (EGTC-hez)
Miskolczi József: Az összes település elfogadta már.
Ölveczki Károly: Az anyagban felsorolt munkahely mind főállású munkahelyek
lesznek, vagy tiszteletbeli munkahelyek?
Miskolczi József: Úgy gondolom, hogy a létszám mindig attól függ, hogy milyen
pályázatot sikerül a szervezetnek elnyernie.
Ölveczki Károly: Mindenesetre azt javasolom, hogy kellene egy listát készíteni,
hogy mibe léptünk eddig bele.
Miskolczi József: Javasolom az előterjesztés elfogadását. Aki ezzel egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezze!
53/2008. (II.28.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 12 igen szavazattal
1.) Döntött arról, hogy csatlakozik az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű
Európai Területi Együttműködési Csoportosuláshoz és jóváhagyja
annak Alapszabályát és Egyezményét.
2.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Csoportosulást létrehozó
Egyezményt aláírja, valamint arra, hogy a Csoportosulással
kapcsolatos személyi döntések tekintetében teljes jogkörrel eljárjon.
3.) Biztosít az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi
Együttműködési Csoportosuláshoz 20,- Ft/lakos/év, összesen
154.440,- Ft tagdíjat az Ister-Granum Eurórégió 2008. évi tagdíjának és
az iparűzési adó többletbevétel terhére.
4.) Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket írásban
értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2008. március 15. és értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
10.j./ Képviselői alap felhasználása
Miskolczi József: Két képviselő jelezte, hogy képviselői alapjából felajánlást
szeretne tenni.

21

Szlávik József: Az Eternit Iskolát és a Kernstok Károly Általános Iskolát és a „Zene
mindenkié” Alapítványt szeretném képviselői alapomból támogatni, alapítványonként
100.000,- Ft-tal (3-szor 100.000,- Ft).
Ölveczki Károly: 100.000,- Ft-ot ajánlok fel a Szénás-völgyi központi térnek a
rekonstrukciójára.
Abronits Tamás: Én is a Szénás-völgyi központi térnek a rekonstrukciójára
100.000,- Ft-ot, amiben a régi közkútnak a helyreállítása is benne van. Ugyan olyan
van a Héregi úton, ezt is szeretném, ha rendbe lenne téve. Ehhez 100.000,- Ft-ot
ajánlok fel, és kérném biztonságossá tenni, lefedni. Kérem képviselő-társaimat, aki
tudja, támogassa ezt a kérést.
Gelencsér Géza: Az új sportcentrumnak, amelyhez tavaly a képviselő-testület tagjai
hozzájárultak, folytathatjuk-e tovább a felajánlásokat, van-e értelme? Én szívesen
támogatnám.
Ölveczki Károly: Jövő héten szerdán hívjuk össze a legnagyobb vállalkozókat,
akkor megpróbálunk erre a célra támogatókat szerezni. Természetesen a program
továbbra is megy és ha szándékotok van ebben részt venni, akkor megkapjátok az
ismerőseitek nevét, akiket bele lehetne vonni, hogy felajánlásukkal segítsék ezt a
munkát. Költségvetési pénzt nem tettünk bele, tehát minden felajánlást szívesen
veszünk.
Dr. Fekete György: Előzetesen szeretném kérni, hogy amennyiben úgy ítélik meg,
hogy a múlt évi Crumeron fesztivál támogatása érdemes volt, ebben az évben is
megrendezzük a fesztivált, és számítunk a testület támogatására. A magam részéről
szeretném támogatni a régi focipálya, illetve Sánc-hegy környékének a rendbe
tételét, a terv elkészítésének a finanszírozását és a következő testületi ülésre
szeretnék erre javaslatot tenni.
Miskolczi József: A két térnek a rendezése benne van a város költségvetésében.
Dr. Fekete György: A Crumerun fesztivál miatt ott megszüntetésre került a
környékbeli lakók által korábban saját kezűleg felállított röplabda pálya, és
amennyiben egyeztetünk, nekem lenne egy olyan javaslatom, hogy akár az utcai
röplabda pályát és annak a támogatását is szeretném magam felajánlani, és ehhez
kérném majd a segítséget.
Miskolczi József: Aki az említett képviselői felajánlásokkal egyetért, kérem, jelezze!
54/2008. (II.28.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 12 igen szavazattal
1.) Egyetért a képviselői alapból történő alábbi felhasználásokkal:
Eternit Általános Iskoláért Alapítvány
Kernstok Iskola Tanulóiért Alapítvány
„Zene mindenkié” Alapítvány

100.000,- Ft
100.000,- Ft
100.000,- Ft
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Szénás-völgyi központi tér rekonstrukciója,
közkút rendbetétele
Összesen:

200.000,- Ft
500.000,- Ft

3.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
Közérdekű bejelentések:
Dr. Fekete György: Lakossági bejelentés érkezett, hogy a Hősök-szobrának rögzítő
csavarjait eltávolították, a Térségi Közösségi Ház hirdetőtáblája szétcsúszott, előbbutóbb a fal károsodását okozza. Az eterniti kanyarban az összes elvezető műanyag
csövet összetörték. Reméljük, hogy a rekonstrukcióban olyan megoldás lehet, ami
ezt nem teszi lehetővé.
Gelencsér Géza: Régebben is jeleztem, hogy a Térségi Közösségi Háznál, az
utcafronton a talajba helyezett lámpáknak a búráját összetörték. Már kettő van
összetörve.
Több közérdekű bejelentés nem lévén, Miskolczi József polgármester az ülést 1845
órakor bezárta.
K.m.f.

Adolf Józsefné
jegyző

Miskolczi József
polgármester

