JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2008. november 27-én megtartott ülésén

Az ülés helye:

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

Jelen vannak:

Miskolczi József polgármester,
Abronits Tamás, Balázs István, Belányi Elemérné, Czap Zoltán,
Fleith Péterné, Gelencsér Géza, Herdy Győző Péter,
Hermann Szilveszter, Ölveczki Károly és Reményi Károlyné,
Szlávik József és Dr. Völner Pál képviselők

Kimentette magát: Dr. Fekete György alpolgármester
Meghívottak:

Adolf Józsefné jegyző
Dr. Molnár Lívia aljegyző
Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető
Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető
Havasi Sándorné közigazgatási osztályvezető
Csajbók László műszaki ügyintéző
Kissné Monori Erzsébet igazgatási ügyintéző
Kákonyi Gellért Ady Endre Művelődési Központ igazgató
Szabó Mihály Zoltek SE elnöke
Szabó Csaba végelszámoló
Czéman Balázs Nyerges TV

Miskolczi József polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait és a
megjelenteket, meghívottakat, megállapítja, hogy 10 fő képviselő jelen van, az ülés
határozatképes, és azt 1630 órakor megnyitja.
Miskolczi József: Az „egyebek” b.) napirendi pontját – Nyergesújfalui
Ingatlanfejlesztő Kft. végelszámolása – állásfoglalást igénylő személyi ügy lévén, zárt
ülésen javasolom tárgyalni az i.) napirendi pont után. A meghívóban jelzett napirendi
pontokat két napirenddel javasolom kiegészíteni:
- önkormányzati dolgozók részére természetbeni juttatás nyújtása, illetve
- alapítványi együttműködési megállapodás.
Az általam felsoroltakon túl kívánnak-e a képviselők más napirendet felvetetni a mai
ülésre?
Miskolczi József: Aki elfogadja a napirendi pontokra tett ajánlásaimat, és azt, hogy
az „egyebek” b.) napirendi pontja zárt ülésen legyen tárgyalva, kérem,
kézfelemeléssel jelezze!
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230/2008. (XI.27.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 10 igen szavazattal
Elfogadja a napirendi pontokra vonatkozó ajánlásokat.
Napirend:
1.a.) Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2008. I-III. negyedévi
helyzetéről
Előadó: Miskolczi József polgármester
b.) A 2009. évi költségvetési koncepció meghatározása
Előadó: Miskolczi József polgármester
2.) Beszámoló az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár elmúlt évi munkájáról
Előadó: Kákonyi Gellért igazgató
3.) Munkaterv módosítás
Előadó: Adolf Józsefné jegyző
4.) Intézményi esélyegyenlőségi tervek kiegészítése, éves felülvizsgálata
Előadó: Mihelik Magdolna önkormányzati titkár
5.) A Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló rendelet
módosításához kapcsolódó tájékoztató
Előadó: Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető
6.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi
ülés óta eltelt időben történt eseményekről
Előadó: Miskolczi József polgármester
7.) Egyebek:
a.) Tájékoztató a Zoltek SE önkormányzati támogatás felhasználásáról
Előadó: Szabó Mihály SE elnöke
b.) Rendelettervezet a települési szilárd hulladékkal összefüggő hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló 41/2003. (XII.30.) számú rendelet módosításáról
Előadó: Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető
c.) „Vagyonrendelet” módosítása
Előadó: Dr. Molnár Lívia aljegyző
d.) Felújítási előirányzatok módosítása
Előadó: Csajbók László műszaki ügyintéző
e.) Testvérvárosi találkozóra benyújtandó pályázat
Előadó: Mihelik Magdolna önkormányzati titkár
f.) Támogatási kérelmek
Előadó: Mihelik Magdolna önkormányzati titkár
g.) Ipari park földvédelmi járulékhoz forrás biztosítás
Előadó: Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető
h.) Sportház beruházás kiadásaihoz hozzájárulás
Előadó: Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető
i.) A Nyergesújfalui Ingatlanfejlesztő Kft. végelszámolása (zárt ülés)
Előadó: Szabó Csaba végelszámoló
j.) Természetbeni juttatás nyújtása
Előadó: Miskolczi József polgármester
k.) Alapítványi együttműködési megállapodás
Előadó: Miskolczi József polgármester
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1.a./ Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2008. I-III. negyedévi
helyzetéről
Csomor Ildikó: Javítást szeretnék kérni az anyagban. Az előterjesztés szöveges
részének 7. oldalán duplán jelent meg a Szent Donát napi szőlő és borünnep
támogatása tétel. Kérem törölni.
Balázs István: A Pénzügyi Bizottság és a képviselő-testület is pontos összeállítást
kapott arról, hogy hogyan gazdálkodott az eszközeivel, lehetőségeivel az
önkormányzat az I-III. negyedévben. Kirészletezi azokat a dolgokat, amik
érdeklődésre adnak számot. Pontos az összeállítás, a bizottság nem talált az
anyagban semmi hibát, azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Miskolczi József: Aki elfogadja az előterjesztést, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
231/2008. (XI.27.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 10 igen szavazattal
Elfogadja az önkormányzat gazdálkodásának 2008. I-III. negyedévi
helyzetéről szóló beszámolót.
1.b./ A 2009. évi költségvetési koncepció meghatározása
Csomor Ildikó: Az előterjesztés szöveges részének 7. oldalán a helyi
adóbevételeknél a luxusadóból nemcsak azért nem származik bevételünk, mert nincs
ilyen ingatlan, hanem azért, mert a rendelet 2007. december 31-ével hatályon kívül
helyezésre került. A kisebbségi önkormányzatok törvényi kötelezettségüknek eleget
tettek, és megtárgyalták az önkormányzat költségvetési koncepcióját. A Ruszin és a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat egyhangúan elfogadta az önkormányzat
költségvetési koncepcióját, a Német Kisebbségi Önkormányzat az alábbi határozatot
hozta: „Elfogadja és támogatja Nyergesújfalu város Önkormányzatának 2009. évi
költségvetési koncepcióját azzal a külön véleménnyel, hogy a koncepció vonatkozó
részének kibővítése alapján Nyergesújfalu város Önkormányzatának 2009. évi
költségvetésébe kerüljön betervezésre a nemzetiségi intézmények költségvetésénél
a nemzetiségi normatíva 5 %-a, mely összeggel a nemzetiségi intézmények, a
Kernstok Károly Általános Iskola, a Napsugár Óvoda és a Bóbita Óvoda a 2009.
évben a jogszabályban meghatározott célokra szabadon rendelkezhet.”
Herdy Győző Péter képviselő 1638 órakor megérkezett.
Balázs István: A Pénzügyi Bizottság áttekintette a 2009. évi koncepciót és
megállapította, hogy az óvatosság elvét követi, jelen helyzetben a lehetőségeken
felül taglalja azokat a bevételeket, kiadásokat, ami a következő évben a
gazdálkodást érintheti. Az volt a bizottság megállapítása, hogy nagyon körültekintően
gondoltak arra az előkészítés folyamán, hogy a jelen információk alapján és a jelen
gazdasági helyzetben felelőtlenség lenne bármi olyan kitérő dolgot tenni, betervezni,
ami az eddigi gazdálkodástól eltér. Az idei év elfogadható, jó gazdálkodáson alapul,
a koncepció tartalmazza azokat a célokat és lehetőségeket, amelyeket meg kell
ragadni és elő kell készíteni.
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Dr. Völner Pál és Ölveczki Károly képviselők 1640 órakor megérkeztek.
Az az elv, hogy a lakosságot és a vállalkozókat sem terhelné meg az önkormányzat
a következő évben, jó gondolat volt. Ahogy a pénz lehetőségeket ismerjük, úgy kell a
helyére tenni a dolgokat. A Pénzügyi Bizottság egyetértett az előterjesztésben
foglaltakkal, a koncepciót a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Fleith Péterné: Az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság is tárgyalta a koncepciót,
jónak és átgondoltnak tartja, a körülményekhez kapcsolódóan megfelelőnek. Tudjuk,
hogy pénzügyi dolgokban még ilyenkor nem lehet dönteni, de szeretnénk, ha az
újszülött támogatás 15.000,- Ft-ról 20.000,- Ft-ra történő megemeléséről
gondolkodna a testület. Ha most nem is, akkor hosszabb távon. A koncepciót
elfogadásra javasoljuk.
Gelencsér Géza: A Közoktatási Bizottság is áttekintette a koncepciót, és azon a
véleményen volt, hogy a jelenlegi helyzetben ez optimális koncepciót jelent. Egyetlen
apróság: a 2. oldalon tárgyalja az anyag a bölcsőde kérdést, és felmerült, hogy az
oktatási törvényben szerepel az a feltétel, hogy 1.500 fő alatt lehet csak bölcsődét
létrehozni. Ez a kérdés Bajót vonatkozásában merül fel konkrétan. Érdemes lenne
megvizsgálni, hogy Bajóton lehet-e ilyen. A bizottság teljes mértékben egyetértett a
koncepcióval.
Ölveczki Károly: A Településfejlesztési Bizottság főleg a fejlesztésekre koncentrált,
azon belül is két témára: a koncepció rendben van, kicsit több pénzt kell fordítanunk
a jövőben tervek készítésére, pályázatok szempontjából. A másik, hogy mi legyen a
fontossági sorrend a nagy beruházásokat tekintve. A bizottság véleménye, hogy
függetlenül attól, hogy pályázatot nyerünk-e vagy nem, van két fontos projekt, ez az
iskola és a kiskórház. Ha mégsem nyerünk, akkor is az egyiket – az iskola felújítását
– kezdjük el. Fontossági sorrendben ezt előrevettük.
Herdy Győző Péter: A bizottság átnézte, hogy milyen lehetőségek vannak. A minket
érintő két tételnél is kisebb mértékű emelés van, ami a jelen pillanatban mindenképp
pozitív és minimum annyi támogatást tud nyújtani, ami az előző évben elérhető volt.
Elfogadásra javasolta a bizottság az anyagot.
Czap Zoltán: A Környezetvédelmi Bizottság a Településfejlesztési Bizottsággal
együtt tárgyalta az anyagot, ugyanaz vonatkozik rá, amit az Ölveczki úr elmondott.
Miskolczi József: A javaslatokra a tényszámok ismeretében vissza fogunk térni.
Fontosnak tartom a bölcsőde kérdését, melyet megvizsgáltak a kollégák. Két
alternatíva volt a koncepció elkészítésekor: a Bóbita Óvodában indítsunk bölcsődeóvoda csoportot, hiszen 2009-től ennek a normatívája a duplájára emelkedik, de
kiderült, ránk nem vonatkozik ez a jogszabály, csak az 1.500 lélekszám alatti
településre. Ölveczki képviselő úr hozzászólásával egyetértek. Javasolom a
koncepció elfogadását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
232/2008. (XI.27.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 13 igen szavazattal
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1.) Elfogadja a 2009. évi költségvetés irányelveiről szóló
előterjesztést.
2.) Utasítja a polgármestert, hogy a 2009. évi költségvetést az
irányelvekben megfogalmazottak szerint terjessze a képviselőtestület elé oly módon, hogy tervezze meg:
- az önkormányzati intézmények 2009. évi működésének
fedezetét,
- a 2009. évi felújításokat és annak pénzügyi fedezetét 30.000
ezer forintban.
3.) Utasítja a polgármestert, hogy a művészeti általános iskola
kialakításának, megvalósíthatóságának szakmai és pénzügyi
lehetőségeit vizsgálja meg és terjessze be a képviselő-testület elé.
Határidő: értelemszerűen, 3.) pont tekintetében 2009. március 30.
Felelős: Miskolczi József polgármester
2./ Beszámoló az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár elmúlt évi
munkájáról
Herdy Győző Péter: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Az elmúlt év sok
változást hozott a város kulturális életében, egy kicsit felpezsdült, ezt látni az Ady
Endre Művelődési Központ és a Térségi Közösségi ház kihasználtságán,
mindenképpen pozitív a változás. Újra voltak teltházas programok. Nagyon sok
mindent önerőből tudtak megvalósítani. Sikerült belevonni azokat a szervezeteket,
csoportokat, akik ma is használják a művelődési házat. A beszámolót elfogadom a
magam részéről és kívánok további ilyen szorgalmas, jó munkát.
Miskolczi József: A beszámolóban tévesen szerepel az idősek otthona neve – nem
Szent Miklós, hanem Szent Mihály.
Ölveczki Károly: A bizottságnak az volt a véleménye, hogy bevétel-centrikusabbá
kellene tenni a művelődési ház működését, hogy belátható időn belül sorra kerüljön
annak felújítása.
Kákonyi Gellért: Ezzel a dologgal egyet tudok maximálisan érteni. Jövőre kicsit több
lehetőség lesz oktatás címén pénzekhez jutni, a ház funkcióját az oktatás irányába
elvinni. Megfelelő előadó termekre lenne szükség. Ezek nálunk rosszak. Ide kellene
hozni iskolát, képzéseket. Túl nagy lehetőséget nem látok, kompletten kellene
felújítani, de az nagy összegbe – 7-800 M Ft-ba – kerülne. Ezt kötelezettségünk is
hajtani.
Miskolczi József: Magam is azon a véleményen vagyok, hogy elindult valami ezen a
fronton, csak így tovább! Kérem a képviselőket, hogy fogadják el az előterjesztést.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
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233/2008. (XI.27.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 13 igen szavazattal
1.) Elfogadja az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár elmúlt
évi munkájáról készült beszámolót.
2.) Utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről Kákonyi Gellért előterjesztőt
írásban értesítse.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Adolf Józsefné jegyző
3./ Munkaterv módosítás
Miskolczi József: Aki az előterjesztést elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
234/2008. (XI.27.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 13 igen szavazattal
1.) Módosítja munkatervét oly módon, hogy a 2008. november 27-i
ülés napirendjéről leveszi a rendelettervezet a helyi adókról szóló
rendelet módosításáról szóló napirendi pontot.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
4./ Intézményi esélyegyenlőségi tervek kiegészítése, éves felülvizsgálata
Gelencsér Géza: Az előterjesztést a Közoktatási Bizottság megtárgyalta, a legutóbbi
áttekintés óta bekövetkezett törvényi változásokat vettük figyelembe, generális
alapvető változás nincs, teljes mértékben támogatjuk, elfogadásra javasoljuk.
Miskolczi József: Aki elfogadja az előterjesztést, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
235/2008. (XI.27.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 13 igen szavazattal
1.) Elfogadja a város nevelési-oktatási intézményei esélyegyenlőségi programjainak felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót, egyben
jóváhagyja, hogy az előterjesztés 2. pontjában kiemelt, alábbi
szöveggel egészüljenek ki a dokumentumok:
-

„A rehabilitáció elvének alkalmazásánál fontos, a sajátos
nevelési
igényű
tanulók
állapotának
megfelelő
foglalkozások és a szükséges eszközök biztosítása. A
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foglalkozások során olyan alapkészséget kell fejleszteni,
amelyek a gyermekek iskolai teljesítményéhez szükséges
képességek, készségek kialakulását szolgálják, hogy
minél sikeresebb legyen tanulásuk. A fejlesztő munka
egyik fő célja legyen, hogy a tanulók meglévő hátrányai ne
szélesedjenek, hanem az évek előrehaladtával a
lemaradásuk minél kisebb legyen, és közelítsen az adott
évfolyam követelményeihez.
-

Olyan fórum létrehozása, ahol sor kerülhetne az óvónők
és a tanítónők találkozójára, tapasztalatcseréjére.

-

„Kerekasztal a Tanulóifjúságért” sorozat beemelése a
települési és intézményi programokba.”

2.) Utasítja a polgármestert, hogy az elfogadott dokumentumok
végrehajtásáról, az ehhez szükséges feltételek biztosításáról
gondoskodjon.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
5./ A Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló rendelet
módosításához kapcsolódó tájékoztató
Ölveczki Károly: Ez a módosítás az új családi házas építkezésekre vonatkozik, fent
a 72 telek környékén. Két témát taglaltunk ki belőle: elsőként azt, hogy az ún. városi
elkerülő út jobb oldalon vagy bal oldalon legyen-e az új 32 lakásos területnek. Ha
elkészülne az elkerülő út, akkor nem itt kellene elkerülni Nyergest, hanem beljebb.
Ennek ellenére ezt a módosítást jónak láttuk, csatoljuk hozzá a 32 telket, így
valamennyivel több területet tudunk majd kiadni. Másrészt a Váci utcától balra lévő
területtel kapcsolatban, abban egyetértettünk, hogy ez is kertvárosias lakóterület
legyen, azzal a kitétellel, és ezt a bizottság támogatná, hogy hagyjunk zöld sávot a
Váci bal oldalán legalább 15-20 méteres erdősávval próbáljuk leválasztani Bajót felé.
Ne legyen zsúfoltság, maradjanak zöldfelületek is – ez a koncepciót nem
befolyásolja. Amiről a bizottság beszélt: tegyük városiasabbá Nyergest! Be vagyunk
szorítva, hogy mindig kis „nadrág parcellákban” döntünk, hogy oda mit csinálunk.
Meg kellene bízni egy várostervezőt, hogy 15-20 évre előre vetített koncepciót
próbáljon a városra készíteni, másként tudnánk gondolkodni parcellákban. Nem
biztos, hogy egy tervezővel kellene megoldani, hanem pályázatot kiírva kellene egy
kis anyagiakat ráfordítani arra, hogy a városnak legyen egy hosszú távú koncepciója.
Ezt a javaslatot támogatta a bizottság.
Miskolczi József: A Váci utca déli része ne házakkal kezdődjön, hanem 15 méter
erdősávval?
Ölveczki Károly: Még nem eldöntött, hogy a kialakítandó telkek kertjei hol
végződnek.
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Miskolczi József: Ennek a tervnek a márciusi képviselő-testületi ülésre el kell
készülnie. A tervező arra hivatkozott, hogy nem tudott megállapodni a megyei
főépítésszel. A közigazgatási szervek megfelelő időben megfelelő válaszokat szoktak
adni. Hívjuk fel a tervező figyelmét, hogy várják a levelet. Szigorúan tartsuk be a
határidőt, hogy 2009 márciusában dönthessen a képviselő-testület. Ezzel javasolom
az előterjesztést elfogadni. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
236/2008. (XI.27.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 13 igen szavazattal
1.) Elfogadja a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási
Tervről
szóló
rendelet
módosításához
kapcsolódó
tájékoztatót azzal, hogy a határidőket a munkában
résztvevőktől szigorúan fogja számon kérni.
2.) Utasítja a jegyzőt, hogy a végleges tervet a 2009. évi
márciusi képviselő-testületi ülésen terjessze a képviselők elé.
Határidő: 2009. március 26.
Felelős: Adolf Józsefné jegyző
6./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző
testületi ülés óta eltelt időben történt eseményekről
Ölveczki Károly: Azt hallottam, hogy a SPAR Áruház építése közben csodálatos
római kori leletet találtak – épület homlokzattól kezdve, mindent.
Fleith Péterné: Az elmúlt időszakban ülést tartott az Egészségügyi és Népjóléti
Bizottság, és elosztotta a helyi támogatásra beadott pályázatokra a pályázati pénzt,
és ugyancsak döntött a Bursa Hungaricára beérkezett pályázatok elbírálásáról is.
Czap Zoltán: Táton mi történt az AVE-vel kapcsolatos megbeszélésen?
Adolf Józsefné: Szerettük volna egyesíteni rendeleteinket, kialakítottuk
álláspontunkat, hogy mi kerüljön bele, milyen edényzeteket kötelesek a lakók
biztosítani a hulladékszállításhoz, ezt egységesítettük. Javasolni fogjuk a képviselőtestületnek elfogadásra az 1 fős háztartásnál minimum 60 literes edényzet kötelező
használatát, 2 fős háztartásnál 80 literes, a 3 vagy ennél több fős háztartásnál a 110
literes, vagy ennél nagyobb edényzet használatát. A szelektív hulladékgyűjtés miatt
elég a kisebb űrtartalmú edényzet. Egyetlen egy dologban nem tudtunk
megállapodni, a törmelékek lerakásában, ami nálunk biztosított volt. A tátiak évi
1.500 kg/háztartás mennyiséget szerettek volna megállapítatni. Erre nincs lehetőség.
Ebben a témában az AVE vezetésével tárgyalni fogunk. A lomtalanításokat
egységesíteni kell, nálunk évente egy, másutt kettő alkalommal volt.
Balázs István: A szennyvíztisztítónak nevezett szikkasztó témájával foglalkozzunk,
egy évvel ezelőtt beszéltünk róla. Arról volt szó, hogy annyira előrehaladott
állapotban vannak az átalakítási munkák, hogy át lesz kötve a Lábatlan felé menő
szennyvízcsatorna rendszerre az eterniti szennyvíz, és ezzel rövid időn belül minden
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megoldódik. Ehhez képest még mindig csak megbeszélés szintjén van a dolog.
Jelentős tényező a Hétforrás Kft. költségvetésében az ezzel kapcsolatos bírság.
Több ízben hivatkoztak arra, hogy azért kell bizonyos költségeket csoportosítani,
mert nem tudnak megtakarítani pénzt, de ha többletbevételeik lennének, akkor
tudnának erre pénzt félretenni. Szeretném látni, hogy van-e ezzel kapcsolatban
konkrét időpont – mikor kötik át, mikor szűnik meg – és ki fogja a költségeit vállalni?
Miskolczi József: Arról szó nincs, hogy mostanában átkötik. A dolog egy kicsit leült.
Június 30-ig kellett volna a tervezőnek olyan anyagot letenni, ami pályáztatásra
alkalmas. Ez nem történt meg. Vincze Lászlótól most kaptam olyan anyagot, amiben
nagyjából be van árazva, hogy mennyi lehetne a szennyvíz beruházásnak a
költsége. Sok a nyitott kérdés még ebben. A szennyvíz Lábatlanra történő
felvezetésénél nem engedik a 10-es útnak a sávos helyreállítását, hanem teljes
aszfaltszőnyegezéssel lehet felújítani. Nem biztos, hogy ezt Nyergesújfalu
Önkormányzatának kellene kifizetni. Állítólag, lehet, hogy helyet tudnak találni a
padkában is és hozzá sem kell nyúlni a 10-es úthoz. Nagy gond az ipari üzemeknek
a nagy száma is. Meg kell nézni, hogy lehet-e ipari üzemektől valami pénzt kérni,
mert ipari üzemek szennyvíztisztítására egyetlen fillérre sem lehet pályázni.
Számításokat végeztek, 480 M Ft az az összeg, amiért ezt az egészet meg lehet
csinálni. Most indult el ez a dolog. 2010-ig én esélyt sem látok ennek az elvégzésére.
Czap Zoltán: Van
engedélyeznek.

egy

kötelezés,

hogy

csak

sodorvonalban

betáplálást

Miskolczi József: Ezt meg is írtuk Vincze László ügyvezetőnek.
Abronits Tamás: Most kicsi a víz, most lehetne valamit tenni.
Dr. Völner Pál: Annyival egészíteném ki, hogy hétfőn volt a megyei Védelmi
Bizottságnak az ülése, ahol a Vízügy főmérnöke is jelen volt. A Vízügy számol ezzel
a beruházással, ezzel a pályázattal. Vitattak eredményeket is, pl. árvízvédelmi
témában, de a pénz még sehol nem látszik. Ahogy azt a médiákban is hallhatjuk, a
nagyprojekteknek a jóváhagyása Brüsszelben még mindig nem történt meg.
Alapvetően az uniós források lehívásával van probléma. Külön gond, ha nekünk
helyben nincsenek meg a tervek, de a fogadókészség az megvan. Ami megütötte a
fülemet, az a Lábatlani szennyvíztisztító telep bővítése. Nem tudom, hogy félreértés
volt-e vagy sem, úgy tudom, hogy ez egy túlméretezett szennyvíztisztító telep, Süttő
és Lábatlan közösen létesítette, sehol nem gyarapodott sem a lélekszám, sem a
lakóegységek száma, ami szintén megemeli ennek költségeit. Ahogy végignézzük,
480 M Ft-nál tartanak, ebből lehetne egy új szennyvíztisztítót megépíteni, vagy egy
kisebb méretűt. Egyre jobban emelkednek ezek a költségek.
Miskolczi József: Ugyan ezeket vetettük fel Vincze úrnak azzal együtt, hogy Süttő
község polgármestere többször tett kijelentéseket, hogy Süttő képviselő-testülete
még nem döntötte el, hogy fogadókészség esetén anyagi hozzájárulást kérne-e
Lábatlantól és Nyergesújfalutól. Ez is gond. Szerepel benne a süttői bővítése, és
majdnem 100 M Ft-tal az ottani telepnek a bővítése.
Dr. Völner Pál: Lábatlan szerintem azért szorgalmazta mindig, hogy ne a Zoltek felé
és ne egy új szennyvíztisztító telep legyen, mert túlméretezett az a létesítmény,
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nagyon magas a fajlagos költség, nagyon nagy probléma nekik a szennyvíz
tisztítása. Ellentmondások vannak, amire érdemes odafigyelnünk.
Abronits Tamás: A SPAR Áruház építésével kapcsolatban: úgy tudom, hogy a
SPAR már visszaadta a területet az ERSTE Banknak, mert ókori leleteket találtak.
Visszatakartak mindent, és márciusban kezdik a teljes feltárást. Csak őrzés maradt.
Címeres homlokzatokat találtak, rengeteg épület maradványt.
Miskolczi József: Javasolom az előterjesztés elfogadását. Aki ezzel egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezze!
237/2008. (XI.27.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 13 igen szavazattal
Elfogadja a 207/2008. (X.30.), a 208/2008. (X.30.), a 209/2008.
(X.30.), a 215/2008. (X.30.), a 216/2008. (X.30.), a 218/2008.
(X.30.), a 220/2008. (X.30.), a 221/2008. (X.30.), a 222/2008.
(X.30.), a 226/2008. (X.30.), a 227/2008. (X.30.) és a 228/2008.
(X.30.) számú, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az
előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről szóló
tájékoztatókat.
7.a./ Tájékoztató a Zoltek SE önkormányzati támogatás felhasználásáról
Miskolczi József: A Kick-boksz Szakosztály edzéseire egy gyerek után 3.000,- Ft-ot
kell fizetni, ez nem jelenik meg a bevételi oldalon. A tenisznél pénzes edzések
vannak, ezeket sem látom a bevételi oldalon. A pályahasználatot hova fizetik be?
Szabó Mihály: A pálya használati díjakat van, aki alapítványba fizeti. A kick-boksznál
csak azt tudom mondani, hogy azokkal a pénzekkel tudunk számolni, ami az
egyszámlánkon megjelenik. Ha a szülők hajlandók áldozni erre, én azt nem tudom,
hogy milyen formában adják. Alapszabályunk meghatározza a tagdíjak mértékét: 18
év alattiaknak 1.000,- Ft/fő/év, a 18 éven felettieknek 2.000,- Ft/fő/év. Ezen
túlmenően szinte minden szakosztálynak különböző címeken, címszók alatt –
működési költség, támogatás, hozzájárulás címén – fizet, de ezek egy része nem
jelenik meg az Egyesület számláján.
Herdy Győző Péter: Én is az Egyesületnek a szakosztályvezetője vagyok, és
valóban így történik mindez. Amit a szülők anyagilag áldozni tudnak, az nem kerül be
a számlára.
Miskolczi József: Így kicsit fals a sport a támogatása.
Reményi Károlyné: A futballisták kapnak-e díjazást egy-egy meccs után? Az hol
kerül elszámolásra? Utazás, szállás, étkezési költség összege egész magas
összeget képvisel, netán ez között szerepel a díjazásuk?
Szabó Mihály: Nem szerepel a díjazásuk ezek között, abból, amit az önkormányzat
biztosít az Egyesület számára, abból kerül kifizetésre. Amik ki vannak mutatva, és az
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utazás, étkezési költség azt jelenti, hogy évente van 15-16 forduló, tavasszal és
ősszel. 5-6 csapatot utaztatni kell és az utazáshoz buszokat kell bérelni. A busz
költség ilyen nagyságrendű, azt más, egyéb bevételekből fizetjük.
Czap Zoltán: Az Eternit Sportegyesület tagdíj bevétele ugyan úgy könyvelési tétel.
Az a Sportegyesület árbevétele kell, hogy legyen.
Miskolczi József: Én a szülők által befizetett pénzekről beszéltem. Ez a
bevételeknél sehol nem szerepel. Ez hova kerül?
Dr. Völner Pál: A szülők valakiknek adnak pénzt, de nem az Egyesületnek, azt az
Egyesület nem tudja kezelni. Örülni kell, hogy segítenek.
Szabó Mihály: Ha a gyerekek elmennek mérkőzésre, az Egyesület az útiköltséget
nem minden esetben tudja biztosítani, a szülők összedobják a pénzt, és kifizetik,
vagy felvállalják a gépkocsi költséget. Az Egyesület ebbe nem szólhat bele.
Miskolczi József: Aki elfogadja a tájékoztatót, kézfelemeléssel jelezze!
238/2008. (XI.27.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 13 igen szavazattal
1.) Elfogadja a Zoltek Nyergesújfalu Sportegyesület tájékoztatóját a
2007. évi és a 2008. I. félévi önkormányzati támogatások
felhasználásáról.
2.) Utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről Szabó Mihály előterjesztőt
írásban értesítse.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Adolf Józsefné jegyző
7.b./ Rendelettervezet a települési szilárd hulladékkal összefüggő
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 41/2003. (XII.30.) számú rendelet
módosításáról
Czap Zoltán: A Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
Korábban jeleztük, hogy sajnos, ez várható, az 50 %-hoz képest, amit ígért az AVE,
56 %-os díjemelés lett. Nem tudunk mit tenni, ha nem fogadjuk el, akkor az
önkormányzatnak saját bevételeiből kell finanszírozni a kiesett összeget. A bizottság
véleménye, hogy fogadja el a testület a rendelettervezetet.
Fleith Péterné: Nagyon jól legyen elmagyarázva majd a Hírmondóban, hogy ezt
muszáj volt elfogadni. Nekünk is tudomásul kell venni, mert nem szívesen szavazza
meg az ember.
Dr. Völner Pál: Meg kell vizsgálni, hogy az alternatív szolgáltatók tekintetében kellő
körültekintéssel jártunk-e el. Nem biztos, hogy Nyergesújfalun csak az AVE van
„bebetonozva” és örökre ő szállíthat szemetet, meg kell tudnunk kérdezni más
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szolgáltatót a díjairól. Ha piacról beszélünk, akkor ne a nagy monopóliumnak legyünk
kiszolgáltatva. Ha minden évben azt mondjuk, hogy 56 %-ot el kellett fogadnunk,
nem volt más választás, azt nem fogják nekünk elhinni. Legalább mutassuk be az
alternatívákat, az kellő magyarázatot adhat.
Miskolczi József: A táti tanácskozáson is téma volt ez. Hat hónappal
hosszabbították meg az esztergomi szeméttelepnek az engedélyét. A szemétszállító
cég megkereste az AVE-t, hogy ezek után 2009. július 1-től tudnák-e fogadni az
esztergomi szemetet.
Dr. Völner Pál: Ha végigvesszük a hulladéklerakókat megkapták ugyan ezek a
cégek. Nagy költségeik nincsenek rajta, mindig pályázati pénzből alakítanak ki. Nagy
költségei a begyűjtés, szállítás és egyéb. Az a cég, aki monopolhelyzetben van,
szabott áron fog dolgozni. Ha valaki olcsóbban tudja beszállítani a szemetet,
biztosítani kellene a lehetőséget. Lehet, hogy ezen az oldalon kellene kezdeni.
Gyakorlatilag olyan ár kialakítás van, amibe semmiféle kontroll nincs beépítve.
Czap Zoltán: Igaza van Völner képviselő úrnak. Igazából meg van kötve a kezünk.
Aláírtunk egy szerződést, ami 10 évre szól. Amennyiben mi szolgáltatót váltunk, az
elmaradt hasznát ki kell fizetnünk. Lehet erről tárgyalni.
Dr. Völner Pál: Majdnem mindig veszteséges a cég, azt mondja, elmaradt haszonról
nem beszélhetünk.
Hermann Szilveszter: Abban egyetértek, hogy így kell eljárni. A Zoltek négy
szállítótól kért ajánlatot, és akárhogy néztük, az AVE volt a legolcsóbb. Valószínűleg
azért, mert a hulladéklerakó a legközelebb van.
Czap Zoltán: Ezeknek a jogszabályoknak ott fenn kell megvalósulni.
Dr. Völner Pál: Valakinek kezdeményeznie kellene.
Miskolczi József: Kezdeményezzen a bizottság a 6 településsel együtt, ahonnan ki
lehet indulni. Ezzel együtt az előterjesztés elfogadását javasolom. Aki ezzel egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezze!
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 12 igen szavazattal és
1 tartózkodással megalkotta 28/2008. (XII.5.) számú rendeletét a
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 41/2003. (XII.30.) számú rendeletének
módosításáról.
A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
7.c./ „Vagyonrendelet” módosítása
Miskolczi József: Aki elfogadja a rendelettervezetet, kérem, kézfelemeléssel
jelezze!
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúan, 13 igen
szavazattal megalkotta 29/2008. (XII.1.) számú rendeletét az önkormányzat
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vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
28/2007. (XII.10.) számú rendelet módosításáról.
A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
7.d./ Felújítási előirányzatok módosítása
Ölveczki Károly: A Településfejlesztési Bizottság támogatja az előterjesztésben
leírtakat.
Miskolczi József: Aki elfogadja az előterjesztést a határozati javaslattal együtt,
kérem, kézfelemeléssel jelezze!
239/2008. (XI.27.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 13 igen szavazattal
1.) Elfogadja a felújítási előirányzatok módosítását az előterjesztésben javasoltak szerint.
2.) Hozzájárul, hogy a fennmaradó összeg felhasználásáról egy
későbbi testületi ülésre pontos beszámoló készül.
3.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
7.e./ Testvérvárosi találkozóra benyújtandó pályázat
Herdy Győző Péter: A bizottság átnézte a pályázatot. A képviselők olvashatták,
hogy ez egybecseng a várossá avatás 20. évfordulójával, ez a program oda lesz
beillesztve. Nem lesz egyszerű véghez vinni, komoly szervezést igényel. Az
előterjesztés támogatását javasolom.
Miskolczi József: Aki elfogadja az előterjesztést, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
240/2008. (XI.27.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 13 igen szavazattal
1.) Elfogadja a 2009. április 23-26. között rendezendő Testvérvárosi
Konferencia és Kulturális Találkozó Programjának tervezetét a
határozat mellékletének megfelelően.
2.) Támogatja a program megvalósítását 5.417 Euro – jelenlegi
árfolyamon számolva – 1.462.000 forint – a 2009. évi
költségvetés kamatbevétel előirányzatának terhére történő
biztosításával mindaddig, amíg a nyertes pályázat elszámolása
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után az önkormányzat megkapja az összeget az Európai
Bizottságtól.
3.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
7.f./ Támogatási kérelmek
Miskolczi József: A kiküldött írásos anyaghoz eljuttattunk ma egy másik
előterjesztést is, a Kuckó Gyermekjóléti Szolgálatnak a kérését is. Aki elfogadja,
hogy a Kernstok Károly Általános Iskola Diákönkormányzata részére biztosítsunk
300 e Ft-ot, kézfelemeléssel jelezze!
241/2008. (XI.27.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 13 igen szavazattal
1.) Biztosít 300 ezer forint támogatást Komárominé Lizán Andrea
kérelmére
a
Kernstok
Károly
Általános
Iskola
Diákönkormányzata számára a Kernstok Nap és a karácsonyi
ünnepség megszervezéséhez a képviselői alap terhére.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
Miskolczi József: Aki elfogadja a Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
kérését, hogy 200 ezer forint támogatást nyújtsunk nekik, kézfelemeléssel jelezze!
242/2008. (XI.27.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 13 igen szavazattal
1.) Biztosít 200 ezer forint támogatást a Kuckó Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat számára – a karácsonyváró műsor és a
foglalkozásokon használandó játékok vásárlása, valamint a
gyermekek élelmezési költségeihez való hozzájárulás céljával –
a képviselői alap terhére.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
7.g./ Ipari park földvédelmi járulékhoz forrás biztosítás
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Ölveczki Károly: A bizottság véleménye, hogy célszerű lenne megoldani ezt a
problémát most. Ha pénzt is tudunk rá biztosítani, akkor zárjuk le, hogy ha bármikor
jön egy befektető, tudjunk tárgyalni. A bizottság támogatta, hogy az összeg egyik fele
a költségvetésből, másik fele az iparűzési adó többletbevételéből legyen kifizetve.
Dr. Völner Pál: Úgy tudom, hogy az idei évben sem merült ki az ipari park
fejlesztésekre kiírt regionális keret. Lehet, hogy érdemes egy parcellában
gondolkodni, a földvédelmi járadékot kifizetni, a parcellázást megoldani. Látható,
hogy 2 vagy 4 hektáros blokkokban kell kialakítani közművesített területet, és akkor
pályázatot benyújtani, rögtön piacképes lenne a dolog. Ha van rá igény, a FischerBau Kft. és a Toyo Seat Kft. közötti területről, amit kis vállalkozók részére szántuk,
erről is lehetne beszélni. Ez legalább 2 éves program, ekkor talán már látszódnak a
gazdasági válság kilábalási lehetőségei.
Miskolczi József: Javasolom az előterjesztés elfogadását. Aki ezzel egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezze!
243/2008. (XI.27.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 13 igen szavazattal
1.) Biztosítja az önkormányzat tulajdonában lévő 019/1 és 019/2
helyrajzi számú ingatlanok beruházási területté minősítéséhez
szükséges földvédelmi járulék költségvetésben szereplő
összegen felüli részét, azaz bruttó 26.626.600,- Ft-ot a fejlesztési
tartalék és az iparűzési adó többletbevétel terhére az alábbi
bontásban:
-

bruttó 6.000.000,- Ft a fejlesztési tartalék terhére,
bruttó 20.626.600,- Ft az iparűzési adó többletbevétel
terhére.

2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. december 5.
Felelős: Miskolczi József polgármester
7.h./ Sportház beruházás kiadásaihoz hozzájárulás
Miskolczi József: Aki elfogadja az előterjesztést, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
244/2008. (XI.27.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 13 igen szavazattal
1.) Biztosít 2.400 ezer forintot a sportház beruházás kiadásaihoz a
képviselői alap terhére.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
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Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
Miskolczi József: Tájékoztatásképpen juttattuk el a képviselőknek a Kernstok
Általános Iskola Diákönkormányzatának levelét. A következő napirend
megtárgyalására zárt ülést rendelek el.
7.i./ Nyergesújfalui Ingatlanfejlesztő Kft. végelszámolása (zárt ülés)
245/2008. (XI.27.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8 igen szavazattal és 5 tartózkodással
Biztosít 1 MFt összeget a Nyergesújfalui Ingatlanfejlesztő Kft.
végelszámolói
feladatainak
ellátására
Szabó
végelszámolónak, mely összeg tartalmazza a közterheket is.

Csaba

246/2008. (XI.27.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 13 igen szavazattal
1.)

Tudomásul veszi, hogy a Nyergesújfalui Ingatlanfejlesztő Kft.
végelszámolásának záró időpontja: 2008. december 15.

2.)

A
végelszámoló
díját
2007.
január
1-től
2008. december 15-ig terjedő időszakra, járulékokkal együtt,
1.000.000 Ft-ban (azaz egymillió forintban) határozza meg, és
tudomásul veszi, hogy a végelszámoló a 2008. december 15.
utáni
időszakra
nem
számol
végelszámolói
díjat.

3.)

Kijelöli térítésmentesen a Nyergesújfalui Ingatlanfejlesztő Kft-nél
keletkezett iratok iratőrzési helyéül Nyergesújfalu Város
Polgármesteri Hivatalának irattárát, Nyergesújfalu, Kossuth L. u.
104-106. szám alatti címen.

4.)

Vállalja 2008. december 16-tól a Nyergesújfalu, Sánc utca 64.
fsz/5. szám alatt található (hrsz.: 2322/A/9) lakás ingatlan
közüzemi költségeinek fizetését.

5.)

Utasítja Szabó Csaba végelszámolót a szükséges intézkedések
megtételére
Felelős: Szabó Csaba végelszámoló
Határidő: azonnal

7.j./ Természetbeni juttatás nyújtása
Miskolczi József: Anyagi lehetőségeink megengedik, hogy idén 40.000,- Ft/fő
természetbeni juttatással tegyük szebbé az önkormányzati dolgozók karácsonyát.
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Erre biztosítunk pénzeszközt. Ha a képviselők egyetértenek ezzel, kérem,
kézfelemeléssel jelezzék!
247/2008. (XI.27.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 13 igen szavazattal
1.) Biztosít a közoktatási, közművelődési intézmények és egészségügyi ellátás dolgozói részére 40.000,- forint/fő adómentes
természetbeni juttatást (a dolgozó döntésének megfelelően
meleg étkezési utalvány, üdülési csekk, ajándékutalvány vagy
kultúra csekk formájában) összesen 7.160.000,- forint értékben
az iparűzési többletbevétel terhére.
2.) Biztosít a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére 40.000,forint/fő adómentes természetbeni juttatást (a dolgozó
döntésének megfelelően üdülési csekk, ajándékutalvány vagy
kultúra csekk formájában) 1.560.000,- forint értékben az
iparűzési adó többletbevétel terhére.
3.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
7.k./ Alapítványi együttműködési megállapodás
Miskolczi József: A Holcimmel kötött együttműködési megállapodásban az volt,
hogy 300 MFt-ot fizet alapítványba. A képviselő-testület akkor azt kérte, hogy ne
alapítványba utalják a pénzt, hanem az önkormányzat egyszámlájára. Ebben az
ügyben többször tárgyaltunk a Holcimmel. Az egyszámlára utalás esetében a
Holcimnek 20 % adót kellene fizetnie, ami nekik plusz 60 MFt lenne. Kollégáink
megnézték, hogy a meglévő alapítványunk ennek a pénznek a fogadására
mindenben megfelel. Ebben az ügyben egyeztettünk a megyei Főügyészséggel, az
APEH-kal, a számlára jöhet a pénz. Ha a képviselő-testület részéről meg van az
egyetértés, akkor a kuratórium elé viszi Gálné Drajkó Mária kuratóriumi elnök
asszony, akivel erről folytattunk ma megbeszélést.
Dr. Völner Pál: A kuratórium mennyiben befolyásolható, hogy mely célokra
használja fel az önkormányzat az összeget?
Miskolczi József: Abban állapodtunk ma meg (a kuratórium tagjai Nyergesi Rezső,
Gálné Drajkó Mária és Lugosi Jánosné), hogy a pénz egy napig lenne az alapítvány
számláján, onnan azonnal átküldené az önkormányzat egyszámlájára, erről lesz egy
megállapodás. Ennek a pénznek a felhasználásáról kötelesek vagyunk elszámolni.
Dr. Völner Pál: Úgynevezett célhoz kötött támogatásként kellene a Holcim-nek
adnia, kikötni az alapítvány felé, hogy mely célokra használhatja fel az összeget.
Amennyiben nem ért vele egyet, nem fogadja be. Címkézett pénzként,
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lekonkretizálni, hogy milyen célra fordíthatja az alapítvány ezt az összeget.
Nyergesújfalu város fejlesztési céljaira, meg kell címkézni, hogy mire.
Miskolczi József: A koncepcióban meghatározottakat tennénk oda elsősorban.
Dr. Völner Pál: Ezt le is kell hívni az alapítványtól, meg kell igényelni, hogy milyen
célra kell, legyen ennek egy koreográfiája.
Csomor Ildikó: APEH-kal beszéltem ez ügyben, azt mondták, semmi akadálya
nincs, hogy az önkormányzat számlájára átkerüljön a pénz, arra kell figyelnünk –
mivel kötött felhasználású célra kapjuk az összeget – hogy az alapítvány felé nekünk
el kell számolni.
Dr. Völner Pál: Az alapítványnak a Holcim felé vállalni kell, hogy milyen célra veszi
át a pénzt, nekünk is az alapítvány felé el kell számolni. Átjöhet az a pénz másnap is!
Miskolczi József: A 300 M Ft felhasználásában szeretnék még egy testületi
egyeztetést. Ha egyetértenek azzal, hogy a Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és
Működtetéséért Közalapítvány fogadhatja ezt az összeget, kérem, kézfelemeléssel
jelezze!
248/2008. (XI.27.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 13 igen szavazattal
1.) Egyetért azzal, hogy a Holcim Zrt. által nyújtandó 300 M Ft
összegű támogatást „Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és
Működtetéséért” Közalapítvány fogadja.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
Közérdekű bejelentések:
Szlávik József: A Juhász Antenna május óta nem fejlesztett, jó lenne megnézni.
Miskolczi József: Bizonyos területen nem is fejleszthettek, mert most folyt
egyeztetés a Fibernet és a Juhász Antenna között.
Fekete Márton: Volt egy megállapodás a Fibernet és a Jurop között a Jókai utca
alépítményeire vonatkozóan. Megállapodtak egymás között, és a Fibernet végezte a
kivitelezési munkálatokat. Itt volt egy kis probléma, amit sikerült megoldani. Helyszíni
bejárást tartottunk, egyeztettünk, és úgy tűnik, elhárultak ezek az akadályok. Az
északi városrészre itt tudunk rácsatlakozni.
Abronits Tamás: Van egy rendeletünk a belterületi új légvezetékes hálózatra
vonatkozóan. A Váci és a Nagy László utca kereszteződésénél, Zelk Zoltán utcánál,
Lung Imre előtt, odaraktak egy oszlopot. Ha nem lehet újat létesíteni, akkor a

19

kábeltévés miért létesíthet? Valószínű, hogy önkormányzati rendelettel nem lehet
szabályozni, de úgy néz ki, hogy az E.ON erre ráfekszik. Valószínű, hogy
önkormányzati rendelettel nem lehet ezt megoldani. De ha benne van a rendezési
tervünkben, az más.
Dr. Völner Pál: Az alma akcióhoz (diákoknak naponta egy almát adunk) csatlakozik
Nyerges?
Miskolczi József: Nem, ez nem kevés pénzbe kerül.
Több közérdekű bejelentés nem lévén, Miskolczi József polgármester az ülést 1830
órakor bezárta.
K.m.f.

Adolf Józsefné
jegyző

Miskolczi József
polgármester

