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Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2008. december 11-én megtartott ülésén

Az ülés helye:

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

Jelen vannak:

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

Meghívottak:

Adolf Józsefné jegyző
Dr. Molnár Lívia aljegyző
Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető
Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető
Mihelik Magdolna önkormányzati titkár
Havasi Sándorné közigazgatási osztályvezető
Szalai Béláné lakás- és gyámügyi ügyintéző
Kissné Monori Erzsébet igazgatási ügyintéző
Vincze László ügyvezető igazgató, Hétforrás Kft.
Padányi Lajos állampolgár
Szabó András Nyerges TV

Miskolczi József polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait és a
megjelenteket, meghívottakat, megállapítja, hogy 12 fő képviselő jelen van, az ülés
határozatképes, és azt 1630 órakor megnyitja.
Miskolczi József: A meghívóban jelzett napirendi pontokat egyetlen apró
módosítással – „egyebek” l.) Támogatási kérelem helyett kérelmek – javasolom
elfogadni. Ezen kívül kívánnak-e a képviselők napirendet felvetetni a mai ülésre? Aki
elfogadja a napirendi pontokat, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
249/2008. (XII.11.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 10 igen szavazattal
Elfogadja a napirendi pontokra vonatkozó ajánlásokat.
Napirend:
1.) Rendelettervezet a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról
Előadó: Miskolczi József polgármester
2.) Tájékoztató a Lakossági Ellenőrző Csoportok tevékenységéről
Előadók: Lakossági Ellenőrző Csoportok vezetői
3.) Javaslat a képviselő-testület 2009. I. félévi munkatervére
Előadó: Adolf Józsefné jegyző
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4.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi
ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előadó: Miskolczi József polgármester
5.) Egyebek:
a.) Tiba Józsefné közérdekű elhelyezése
Előadó: Szalai Béláné lakás- és gyámügyi ügyintéző
b.) Rendelettervezet a „víz-csatorna” rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Molnár Lívia aljegyző
c.) Vagyonkezelési szerződés-tervezet
Előadó: Dr. Molnár Lívia aljegyző
d.) KEM Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító okiratának
módosítása
Előadó: Miskolczi József polgármester
e.) AVE Zrt. bérleti szerződése
Előadó: Miskolczi József polgármester
f.) Hulladékgazdálkodással kapcsolatos közbeszerzési eljárások
Előadó: Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető
g.) Ipari park tereprendezéssel kapcsolatos költségek
Előadó: Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető
h.) KEMÖ Szabolcsi Bence Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény Fúvószenekarának támogatás biztosítása
Előadó: Mihelik Magdolna önkormányzati titkár
i.) Pályázati részvétel a Tudásdepó Express című pályázat második fordulóján
Előadó: Mihelik Magdolna önkormányzati titkár
j.) Esztergom-Nyergesújfalu Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának
módosítása
Előadó: Miskolczi József polgármester
k.) Holcim Zrt. és az Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás
módosítása és lezárása
Előadó: Adolf Józsefné jegyző
l.) Támogatási kérelmek
Előadó: Mihelik Magdolna
m.) Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Társulási megállapodásának
módosítása
Előadó: Miskolczi József polgármester
1./ Rendelettervezet a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról
Csomor Ildikó: Az ülés előtt a képviselőknek kiosztottam a 2/D számú mellékletet,
mert a rendelettervezet középső oszlopa összesen sorában a végösszeg rossz volt.
A helyes összeg: 2.663.190 ezer forint.
Balázs István: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a rendelettervezetet, mely tartalmazza
a 2008. IV. negyedévben bekövetkezett gazdasági események változásait, a
képviselő-testület által hozott döntéseket. Az anyag minden tekintetben megfelel az
előírásoknak, azt elfogadásra javasoljuk.
Hermann Szilveszter képviselő 1633 órakor megérkezett.
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Ölveczki Károly: Nem értem, ha az önkormányzat sajátos működési bevétele
iparűzési adó tekintetében 26 M Ft-tal nőtt, Kirsch Éva volt intézményvezető
kártérítés fizetése hogy kerül ide – ez bevétel, kiadás, vagy mi köze van ehhez?
Csomor Ildikó: A képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően az iparűzési
adóbevétel terhére fogadta el a kártérítés kifizetését, ez többletbevételből történő
kiadás.
Balázs István: Félreérthető fogalmazás van benne.
Dr. Fekete György: Módosítani kellene úgy, hogy „ebből a növekményből az alábbi
kiadások kerülnek finanszírozásra”.
Ölveczki Károly: Örömömet szeretném kifejezni, hogy ilyen szépen növekszik a
büdzsé.
Csomor Ildikó: Lehet módosítani az előterjesztés szöveges részét, de elfogadni a
képviselő-testület a rendeletet fogja. Azért részleteztem a kiadásokat, mert a 26.606
e Ft-tal nő a helyi adó előirányzata, amiből ez a három fajta kiadási tétel kerül
finanszírozásra. Ezt szoktuk megjeleníteni, hogy lássa a tisztelt képviselő, hogy a
megemelt bevételi előirányzatból milyen finanszírozás került kiadásra.
Miskolczi József: Ebben a blokkban a képviselő csak a bevételeket szerette volna
látni és ide beletettük a kiadásokat is.
Dr. Fekete György: Részletezni kellett volna a növekedés okait, hogy mitől lett több,
majd ezt követően a kiadásokat.
Csomor Ildikó: A támogatásoknál is ugyan így szoktuk tenni.
Balázs István: Igazat adok az alpolgármester úrnak, hogy tényleg egy mondatot
lehet módosítani benne: ennek a többletbevételnek a kiadási megosztása.
Egyértelművé tenné.
Miskolczi József: Az elhangzott kiegészítésekkel javasolom elfogadni a 2008. évi
költségvetési rendelet módosításáról készült rendelettervezetet. Aki elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze!
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúan, 13 igen
szavazattal megalkotta 30/2008. (XII.12.) számú rendeletét a 2008. évi
önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól
szóló 4/2008. (II.15.) számú rendeletének módosításáról.
A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2./ Tájékoztató a Lakossági Ellenőrző Csoportok tevékenységéről
Miskolczi József: A képviselő-testület ülése előtt kaptunk egy rövid, írásos
előterjesztést, amiben képet kaphatunk a Holcim Lakossági Ellenőrző Csoport
munkájáról.
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Czap Zoltán: Két titulusból is szólok hozzá a témához. A Környezetvédelmi
Bizottság előtt is elmondtam, hogyan működik ennek a csoportnak a munkája, a
bizottság ezt elfogadta, tudomásul vette. Kérem a képviselő-testületet is, hogy a
leírtak függvényében fogadja el, illetve hagyja jóvá a tájékoztatót.
Dr. Fekete György: Úgy tudom, hogy van még egy lakossági ellenőrző csoportunk a
Zolteknél. Van-e arról információnk?
Dr. Molnár Lívia: Igen, létezik egy másik ellenőrző csoport, a Zoltek Zrt.-nek az
ellenőrző csoportja. A 2008. II. féléves munkaterv elfogadását követően elküldtük az
anyag elkészítésére felkérő levelünket a csoport egyik tagjának, de olyan problémák
adódtak, hogy egyelőre azt sem döntötték el, hogy ki a vezetője ennek a csoportnak,
ki az, aki illetékes az anyag elkészítésére. Az egésznek az eredménye az lett, hogy a
mai napig nem igazán tisztázódott, hogy ki az illetékes ebben. Végül is ez egy
felkérés volt.
Dr. Völner Pál képviselő 1640 órakor megérkezett.
Miskolczi József: Egyszer üléseztek ebben a teremben is. Nem sikerült a
kollégáknak elérni, hogy kis tájékoztató anyagot készítsenek, pedig én is
tanúsíthatom, hogy megtettek ezért mindent.
Hermann Szilveszter: Szeretném kiegészíteni az előbbieket. Juhos Istvánnal a
csoport volt legalább négy alkalommal a Zoltek-nél. Minden alkalommal
programszerű kérdéseket tettek fel, amire válaszoltunk, illetve amihez szükség volt,
bemutattunk iratanyagot. Hogy az említett probléma mi miatt merült fel, nem tudom
megmondani, ott látszólag egységes volt a csapat vezetése, úgy láttam, hogy
Orlovits József személyében találták meg a csoport vezetőjét. Sinkovics Ernő is volt
a Zoltek-nél személyesen két alkalommal. Nem volt olyan gond, észrevétel, hogy a
kérdéseikre nem kaptak volna válaszokat.
Ölveczki Károly: A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a Holcim a 23 hektár területen
erdőt, 30 méter széles erdősávot kíván telepíteni. Azt kérjük a bizottságtól, hogy a
Holcim-nél lépjen fel ebben a tekintetben, hogy minél hamarabb kezdje ezt el. Mire a
beruházás befejeződik, életerős fák legyenek.
Czap Zoltán: December elején volt egy lakossági ellenőrző csoport ülés, ahol a
Holcim vezetősége tájékoztatott minket, hogy az erdő telepítése folyamatban van.
Kértem, hogy legyen egy tan ösvény is, pihenő park az erdőben. Kerítések építése
után vagy előtte meg fogják valósítani ezt az erdőtelepítést. Valószínű, a jövő év
elején elkezdődik ez a munka.
Miskolczi József: A képviselő-testület csak az egyik – a Holcim – ellenőrző csoport
munkájáról készült előterjesztést tudja tudomásul venni. Javasolom, hogy a másik,
Zoltek Ellenőrző Csoport tevékenységére térjünk vissza a következő napirend
tárgyalásakor, és vegyük fel a 2009. I. félévi munkatervbe ismét. Nem vetne jó fényt
rá, hogyha e mellett szó nélkül elmennénk, hogy a másik csoport semmiféle anyagot
nem hozott. Aki elfogadja Czap Zoltán LECSO-tag által készített írásos anyagot,
illetve a szóbeli kiegészítést, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
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250/2008. (XII.11.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
12 igen szavazattal és 2 tartózkodással
1.) Tudomásul veszi a Holcim Lakossági Ellenőrző Csoport tájékoztatóját tevékenységéről.
2.) Utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket írásban
értesítse.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Adolf Józsefné jegyző
3./ Javaslat a Képviselő-testület 2009. I. félévi munkatervére
Miskolczi József: Javasolom az I. féléves munkatervbe felvenni a „Tájékoztató a
Zoltek Lakossági Ellenőrző Csoport tevékenységéről” című napirendet.
Dr. Molnár Lívia: Módosítást szeretnék kérni a munkaterv javaslatban. Az
előterjesztés szerint 2009. március 26-ai ülés 1.) napirendjében terveztük a
„Rendelettervezet a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról”. Határidő miatt a
február 26-ai ülés napirendjei közé kérem beilleszteni, például 3.) napirendi pontnak.
Kiosztottunk az ülés előtt egy munkaterv javaslathoz érkezett véleményt, melyet
javaslatnak nem tudtunk venni, viszont Kapa Melinda a megújult Kernstok Kör
tevékenységéről írt levelet. E levelet tájékoztatásként juttatjuk el a tisztelt
képviselőknek.
Miskolczi József: Az a javaslatom, hogy ahonnan kikerül a pénzügyi napirend
márciusban, oda kerüljön be a Zoltek Lakossági Ellenőrző Csoport tájékoztatója.
Abronits Tamás: Javasolom az első féléves munkatervbe (márciusra) felvenni a
beszállítók minősítési rendszerének kialakítását. A tervezésnél az elvégzett
munkákat nem minősítjük, ez által olyan beszállító is dolgozik az önkormányzatnak,
akinek a munkájával nem voltunk megelégedve. A bizottság ülésén felmerült, hogy
miként lehetne kialakítani egy minőség ellenőrző rendszert, ami egy közbeszerzési
eljárásnál is beépíthető pontozási rendszer lehetne. Javasoltuk, hogy a
Településfejlesztési Osztály ezt járja körül.
Miskolczi József: Ez a közbeszerzési szabályzatunk módosítása. Azért
kardoskodom a jegyzővel és a településfejlesztési osztályvezetővel, hogy a
közbeszerzés kiírásánál már a vállalkozó jelölje meg alvállalkozóját, név szerint, és
neki ugyan úgy kelljen azokat a dokumentumokat letenni, mint a fővállalkozónak.
Milyen cím legyen, mihez kapcsolódik?
Abronits Tamás: Beszállítók minősítő rendszerének kidolgozása. Meg is beszéltük
az osztályvezetővel a szempontokat is, mi is használunk ilyet, amit át lehet
konvertálni az önkormányzatra is.
Dr. Völner Pál: Szeretném felhívni egy dologra a figyelmet, hogy ránk a
közbeszerzési törvény vonatkozik, nem tudjuk ezt megcsinálni. Januártól ráadásul
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törvénymódosítás lesz, mindenképpen koherensnek kell lennie a törvénnyel, ha lesz
is ilyen szabályzat.
Ölveczki Károly: Abban egyeztünk meg, hogy a Településfejlesztési Osztály utána
néz ennek.
Miskolczi József: Ezt azért nem javasolom most a munkatervbe betenni, mert ha
ilyet akar a testület készíteni, azt bármelyik testületi ülésre ide lehet hozni, de
jogosnak tartom, hogy ezt a témát járja körbe a Településfejlesztési Osztály. Aki az
elhangzott két módosítással, mely szerint a 2009. március 26-ai ülés napirendjéről
kerüljön át a 2009. február 26-ai testületi ülés napirendjei közé a „Rendelettervezet a
2008. évi költségvetési rendelet módosításáról” című napirend, és ennek helyébe
kerüljön be a „Tájékoztató a Zoltek Lakossági Ellenőrző Csoport tevékenységéről”
című napirend, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
251/2008. (XII.11.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 14 igen szavazattal
1.) Elfogadja a Képviselő-testület 2009. I. félévi munkatervét az alábbi
két módosítással:
- átteszi a 2009. március 26-ai ülés napirendjéről a 2009.
február 26-ai ülés napirendjei közé a „Rendelettervezet a
2008. évi költségvetési rendelet módosításáról” című
napirendet, és
- felveszi a 2008. március 26-ai ülés napirendjei közé a
„Tájékoztató a Zoltek Lakossági Ellenőrző Csoport
tevékenységéről” című előterjesztést.
2.) Utasítja a jegyzőt, hogy a napirendek előadóit írásban értesítse.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Adolf Józsefné jegyző
4./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző
testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Dr. Fekete György: Milyen jellegű kikötőben gondolkodtak (személy jellegű, turista)?
Ölveczki Károly: Az 55 M Ft kintlévőségnek, hátraléknak mi teszi ki a legnagyobb
részét?
Miskolczi József: A kikötő főleg személyforgalmi, a cég nagyon komoly
referenciával rendelkezik, Magyarországon 20 kikötőt üzemeltetnek. Czap Zoltán
nevét adtam meg, és kértem, hogy őt is keressék meg, ha majd jönnek. Fekete
Mártonnál van az anyaguk, bárki megnézheti. A terület a Zolteké, többször váltottunk
e témában szót velük is. Az 55 M Ft kintlévőség jelentős része a helyi adók –
építmény-, iparűzési és gépjárműadó és ezek pótlékai – fizetésének elmaradása
miatt jöttek össze. Aki elfogadja az előterjesztést, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
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252/2008. (XII.11.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 14 igen szavazattal
Elfogadja a 219/2008. (X.30.) számú, lejárt határidejű határozat
végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak
eseményeiről készült tájékoztatókat.
5.a/ Tiba Józsefné közérdekű elhelyezése
Fleith Péterné: Az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság tárgyalta a témát, ezzel
kapcsolatban a képviselő-testületnek van már egy érvényben lévő korábbi
határozata. A téma végleges lezárását jelentené ez a megoldás, ami az
előterjesztésben szerepel. A bizottság javasolja Tiba Józsefné közérdekű
elhelyezését, bérlőkénti kijelölését a Május 1. tér 6. számú lakcímen, és ezzel
párhuzamosan a lakásrendelet 5. számú mellékletének módosítását.
Miskolczi József: Mivel a Jókai utca aszfaltozása megtörtént, Tiba Józsefné
költöztetését nem hátráltatják az útviszonyok. Aki elfogadja a lakásrendelet 5. számú
mellékletének módosítását az előterjesztés szerint, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúan, 14 igen
szavazattal megalkotta 31/2008. (XII.11.) számú rendeletét a lakások és
helyiségek bérletére vonatkozó, valamint az önkormányzati tulajdonú lakások
és helyiségek elidegenítésére vonatkozó helyi szabályokról szóló 13/2006.
(IV.28.) számú rendeletének módosításáról.
A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Miskolczi József: Aki elfogadja az előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot,
kérem kézfelemeléssel jelezze!
253/2008. (XII.11.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 14 igen szavazattal
1.) Kijelöli Tiba Józsefnét közérdekű elhelyezéssel a Nyergesújfalu,
Május 1. tér 6. 2. lh. 1/1. szám alatti 53 m2-es lakás bérlőjéül.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Miskolczi József polgármester
5.b/ Rendelettervezet a „víz-csatorna” rendelet módosításáról
Dr. Molnár Lívia: Az anyaghoz megküldtük a Hétforrás Kft. víz-csatornadíj
módosítási taggyűlési határozatát, de azt tapasztaltam, hogy az odaírt régi díjak nem
látszanak jól, ezért most felsorolom azokat: lakossági fogyasztóknál a vízdíj 243,-
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Ft/m3+ÁFA, a szennyvízkezelési díj 172,- Ft/m3+ÁFA, a nem lakossági fogyasztóknál
a vízdíj 340,- Ft/m3+ÁFA, a szennyvízkezelési díj 275,- Ft/m3+ÁFA.
Balázs István: Az Árkalkulációs Bizottság üléséről tudok beszámolni. Az a döntés
született, amire a bizottság javaslatot tett. A bizottság legutóbbi ülésén egy anyagot
kaptunk a Hétforrás Kft.-től, melyből a 2008. I-III. negyedévi teljesítés számairól
kaptunk tájékoztatást, valamint a következő évre vonatkozó terveit mutatta be. Az
Árkalkulációs Bizottság elég kemény vitába bonyolódott az új tétel miatt
(üzemeltetésre átadott közmű vagyon, az amortizációs költségek képzése), ami nem
kis költséget jelent. 10,- Ft volt a vízre, 40,- Ft a szennyvízre vonatkozóan a Kft. által
kimutatott szükséges emelés. Az Árkalkulációs Bizottság ennek az 50 %-át javasolta
a taggyűlésnek elfogadásra, tehát víz esetén 5,- Ft-ot, szennyvíz esetén 20,- Ft-ot,
de azzal a kitétellel, hogy a Kft. által a vízdíj emelésre és a működési költségek
biztosításához szükséges 5 %-os emelést elfogadásra javasolja, mellette ezt a
kalkulációt az 50 %-ra vonatkozóan azzal, hogy a Kft.-nek ki kell gazdálkodnia a jövő
évi működése során ezeket a költségeket úgy, hogy mindenképpen a felújításokra
(vagyon állapot megőrzésére), a 10,- és 40,- Ft-os összeget biztosítani kell. A
taggyűlés ezt jóváhagyta, így készült el ez a javaslat a környékbeli önkormányzatok,
tulajdonosok részére. A mi önkormányzatunk részére is elfogadásra javasoljuk.
Czap Zoltán: A szennyvíz-kibocsátási bírság milyen mértékben befolyásolja a
csatornadíjnak az összegét? Ha egyszer sikerül megoldani, vajon csökkenthető lesz
a csatornadíj?
Vincze László: El kell mondani azt, hogy a szennyvíz bírságok nem befolyásolják a
díjak mértékét – ez a pénz nem az a pénz. Ennek a vagyonnak az amortizációs
hányada, amit eddig nem apportált be az önkormányzatuk. A kétszintes ülepítő
szennyvízbírsága 6-700 E Ft, ha nem lépünk időben, két év múlva 12 M Ft lesz.
Ezen kívül vannak még egyéb bírság tételek, amik rajtunk kívül álló okokból
adódnak.
Miskolczi József: Ha rendet rakunk, több marad felújításra. Aki elfogadja a 12/1994.
(VII.1.) számú rendeletünk módosítását – ami szerint az ivóvíz lakossági
fogyasztóknak 260,- Ft/m3, nem lakossági fogyasztóknak 362,- Ft/m3,
szennyvízkezelési díj lakossági fogyasztóknak 201,- Ft/m3, nem lakossági
fogyasztóknak 309,- Ft/m3, környezetterhelési díj mindkét fogyasztónak 18,- Ft/m3 –
kézfelemeléssel jelezze!
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúan, 14 igen
szavazattal megalkotta 32/2008. (XII.12.) számú rendeletét az önkormányzati
tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az önkormányzati
tulajdonú csatornamű használatért fizetendő díjakról szóló 12/1994. (VII.1.)
számú rendelet módosításáról.
A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
5.c/ Vagyonkezelési szerződés-tervezet
Balázs István: A Pénzügyi Bizottság második körben foglalkozott a témával. Az első
alkalommal csak bíztunk benne, hogy a képviselő-testület kijelöléssel a Hétforrás

9

Kft.-nek adja ezt a közmű vagyont. Ehhez szerződés-tervezet készült, amit a Kft.
jogásza készített és az önkormányzatnál Dr. Molnár Lívia felügyelt. A Pénzügyi
Bizottság az alábbi észrevételekkel, módosításokkal javasolja elfogadni a
vagyonkezelési szerződést:
- 5.4 pontnál: „Amennyiben a Vagyonkezelő által szükségesnek tartott vagy az
Önkormányzat által igényelt munkák összege előre láthatóan meghaladják az
elszámolható halmozott amortizáció összegét, úgy a munkák elvégzésére
akkor kerülhet sor, ha a költségek fedezetéről az Önkormányzat gondoskodik”.
Ennél a pontnál március 31-ai határidőt kérnénk megállapítani arra, hogy
melyek az önkormányzat által igényelt munkák, amiket ennek a fedezetének
terhére kér a Kft. elvégezni.
- 5.16 pontnál szintén határidő javaslatunk van, január 31-ig kellene ennek az
üzletszabályzatnak elkészülnie és közzé tennie a Kft-nek, hogy a fogyasztók
egy tájékoztatást kapjanak. Itt pontosítani kell, mert nem kaptunk információt
arról, hogy létezik-e ez az üzletszabályzat, vagy ez is csak át lett emelve egy
korábbi szerződésből. Akkor ezt a pontot ennek megfelelően módosítani
kellene.
- 6.2 pont: az amortizáció pótlási alapként felhasználandó összeg korrigálására
vonatkozóan tartalmaz egy kitételt, ami abból indul ki, hogy a tervben szereplő
számokat teljesíteni kellene, lehessen valamihez viszonyítani. A korábbi
években mindig megjelentek a szennyvízre ilyen mennyiségi tervszámok. A
tervben nem szerepeltek ezek a számok. Javasoljuk, hogy január 31-ig
szülessenek meg ezek a tervszámok.
- 6.4 pont: „A fejlesztési díj adott évre vonatkozó összegét az Önkormányzat a
Vagyonkezelő javaslata alapján a díjrendelet elfogadásával egyidejűleg
határozza meg …” mondatnál pontosítást kellene tenni, mert a javaslat 10,- és
40,- Ft volt, az elfogadásra került összeg 5,- és 20,- Ft, ennek a fele.
Pontosítani kellene, hogy mi a Taggyűlés által elfogadott javaslat. Ne a
javaslat maradjon, hanem az, amit a Taggyűlés elfogadott.
- 7.3. pont utolsó mondat: „A leltározás során fellelt vagy hiányzó eszközök
értékével – a tulajdonos értesítése mellett – módosítja a nyilvántartásokat”.
Ezt a bizottság számviteli szempontból nem tudta elfogadni. Javasoljuk
kivenni ezt a mondatot, mert ilyen esetben úgyis egy közös jegyzőkönyv
felvételével tisztázni lehet azokat a körülményeket, ami miatt bekövetkezett ez
a vagyonbeli változás. A jegyzőkönyv alapján lehet megtenni azokat az
intézkedéseket, amelyek a nyilvántartások kivezetésével oldják ezt meg.
- 8.5 pontot törlésre javasolta a bizottság, mivel az önkormányzat viseli az
átadott vagyonban azt a kárt, amelynek megtérítésére senkit sem lehet
kötelezni. Ne az legyen, hogy itt nincs károkozó, nincs az, aki felelőssé tehető
ez miatt, itt ugyan úgy el kell járni közösen a vagyonkezelővel az
önkormányzatnak, hogy valami megállapodás szülessen, de ne legyen
kijelentve, hogy az önkormányzat vállalja az ilyen károkat. A Pénzügyi
Bizottság ezt így nem tudta elfogadni.
A szerződéstervezettel egyetértettünk, az elég részletesen taglalja a
kötelezettségeket, lehetőségeket. A felsorolt pontoknak a módosításával, a Kft.-vel
történt megegyezés alapján elfogadásra javasolja a bizottság az előterjesztést.
Dr. Völner Pál: Elhangzott, hogy a kár megtérítésére senkit nem lehet kötelezni, az
az önkormányzatot terheli: ez a Polgári Törvénykönyv szövege (pl. természeti csapás
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esetére vonatkozik). Nem úgy értendő, hogy nem akarja a vagyonkezelő ezt
érvényesíteni, hanem, hogy ez nem lehetséges. Ez törvényi szöveg.
Balázs István: Beszéltünk erről, hogy megsemmisülésnél, természeti katasztrófánál
a tulajdonra vagyonbiztosítást kell kötni.
Dr. Völner Pál: Ez egy keresetkár, abban az esetben, ha nem fizet a biztosító, akkor
a tulajdonost terhelik ezek a költségek.
Balázs István: Ez vagyonkezelésre átadott tulajdon, az ő kezelésében van.
Miskolczi József: Ha földrengés van, akkor nem fizet a biztosító.
Dr. Völner Pál: Ezért van a vis maior. A vagyonkezelő sem felel érte. Ténymegállapítás kérdése.
Vincze László: Mindennel egyetértek. Ez a pénz nincs meg, csak jövő hét végén
lesz meg. A leltározással kapcsolatban előfordulhat, azért fordulhat elő, mert
vagyonkezelőnek át lesz adva a vagyon egy leltárral, ami vagy pontos lesz, vagy
nem. Ez módosulhat. Vagyonbiztosítás esetén nagyon kemény a biztosító, limitálja
az összeget, jelen pillanatban 2 M Ft-nál nem hajlandó többet fizetni. Hiába több a
kár, azt nekünk kell állni. A tervszámok közös megegyezés eredménye.
Miskolczi József: Aki elfogadja, hogy az 5.4 pontba kerüljön bele a március 31-ei
határidő, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
254/2008. (XII.11.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 14 igen szavazattal
Kiegészíti a vagyonkezelési szerződés-tervezet 5.4 pontjának „
Amennyiben………” kezdetű mondatát 2009. március 31-ei
határidővel.
Miskolczi József: Ki ért egyet azzal, hogy a szerződés-tervezet 5.16 pontja
egészüljön ki 2009. január 31-i dátummal. Van üzletszabályzat?
Vincze László: Van, bizonyára módosítani kell.
Balázs István: Hol lesz kifüggesztve, hogy tudja a Kft. az önkormányzat vagy a
fogyasztók részére elérhetővé tenni?
Miskolczi József: Az önkormányzati rendeletek a város könyvtárában és a város
honlapján megtalálhatók.
Dr. Völner Pál: Az a szokásos, hogy az üzleti szabályzatot a cég székhelyén ki kell
függeszteni, ezáltal a hozzáférhetőség gyakorlatilag biztosított.
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Miskolczi József: Ezt a három módosítást az 5.16. pontnál – üzleti szabályzat
honlapon történő megjelentetése, cégnél történő kifüggesztése, 2009. január 31-ei
dátum feltüntetése – aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
255/2008. (XII.11.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 14 igen szavazattal
Kiegészíti a vagyonkezelési szerződés-tervezet 5.16 pontját az
alábbiakkal:
a Hétforrás Kft. Üzletszabályzatát a város honlapján és a Kft.-nél
történő kifüggesztéssel a fogyasztók számára hozzáférhetővé teszi,
melynek határideje: 2009. január 31.
Miskolczi József: A bizottság harmadik módosító javaslata a 6.2 pontnál a január
31-ei határidő megjelölése volt. Ezt lehet tartani?
Vincze László: Nem hiszem, hogy lehet tartani. Ebben a hét településsel kell
egyeztetni, itt pénzről van szó, az önkormányzatok felé nyújtandó pénz összegéről.
Mi nem akarjuk a tervszámokat lerögzíteni, csak közös konszenzussal lehet. Itt most
jól értem, vagyonkezelésbe adott amortizációs kezelésbe adásról van szó?
Balázs István: A 6.2 pont leírja: „A Vagyonkezelő számviteli nyilvántartásaiban
elszámolt, a szolgáltatási díjba beépített amortizáció pótlási alapként felhasználandó
összege korrigálható a tervezett értékesítés Vagyonkezelőnek fel nem róható
elmaradása miatti veszteséges tevékenység miatt pénzügyileg nem realizált bevétel
arányos összegével” Nem tudjuk, hogy mennyi a tervezett, a vagyonkezelő mit
tervezett, mit akar értékesíteni. A különbözetet mihez képest kell számolni?
Dr. Völner Pál: Itt a kiszámlázott, de be nem folyt vízdíjaknak az összegéről is szó
van. Azokból nehéz felújítási alapot létrehozni. Van egy üzleti terv, hogy mennyi vizet
fog értékesíteni. Egyrészt nyáron esik az eső, az emberek nem locsolnak, nem tudja
realizálni ezeket, csak tényszámok alapján lehet számolni.
Hermann Szilveszter: Elszámoltnak azért kell lennie, mert a vízjogi engedélyt is
befolyásolják ezek a számok. A vízjogi engedélyt meg kell kérni. Ha változik a tény
szám hozzá képest, akkor kénytelenek vagyunk változtatni. A bírság tétel a
következő.
Miskolczi József: A Pénzügyi Bizottság elnöke javasolta, hogy január 31-ig a
tervszámok jelenjenek meg.
Balázs István: Erre mondta Vincze úr, hogy a tervszámok nem tudnak megjelenni,
mert egyeztetni kell a hét településnek. Mennyiségi számai kell, hogy legyenek a Kft.nek!
Vincze László: Igen, visszavontam az előzőeket.
Miskolczi József: Aki elfogadja, hogy január 31-e szerepeljen a 6.2 pontnál, kérem,
kézfelemeléssel jelezze!
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256/2008. (XII.11.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 14 igen szavazattal
Kiegészíti a vagyonkezelési szerződés-tervezet 6.2 pontját azzal,
hogy a tervszámok 2009. január 31-ei határidővel szülessenek meg.
Miskolczi József: Aki elfogadja azt a módosítást, hogy a 6.4 pontba kerüljön be,
hogy a „taggyűlés által elfogadott”, kérem kézfelemeléssel jelezze!
257/2008. (XII.11.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 14 igen szavazattal
Kiegészíti a vagyonkezelési szerződés-tervezet 6.4 pontjának
második mondatát az alábbiak szerint:
„A fejlesztési díj adott évre vonatkozó összegét az Önkormányzat a
Taggyűlés által elfogadott javaslat alapján a díjrendelet elfogadásával
egyidejűleg határozza meg, amelyet az éves költségvetési
rendeletében beépít, és annak pénzügyi rendezését a felek a díjjóváhagyást követően külön megállapodásban rögzítik”.
Miskolczi József: A következő módosító javaslat az volt a 7.3 pontnál, hogy „a
leltározás során fellelt vagy hiányzó eszközök értékével – a tulajdonos értesítése
mellett – módosítja a nyilvántartásokat”. Vegyük ki, hogy a tulajdonos értesítése
mellett.
Dr. Völner Pál: Ez az átadás-átvételi leltárra vonatkozik.
Balázs István: Ne egyoldalú értesítés legyen, hanem közös jegyzőkönyvben
rögzített.
Miskolczi József: Aki elfogadja a 7.3 pontra tett módosító javaslatot, kérem,
kézfelemeléssel jelezze!
258/2008. (XII.11.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 14 igen szavazattal
Módosítja a vagyonkezelési szerződés-tervezet 7.3 pontjának utolsó
mondatát az alábbiak szerint:
„A leltározás során fellelt vagy hiányzó eszközök értékével – közös
jegyzőkönyvben rögzítettek szerint – módosítja a nyilvántartásokat”.
Miskolczi József: A 8.5 pontra az volt a javaslat, hogy töröljük. Mivel a Ptk. erre
világosan rendelkezik, ezzel nem kell foglalkozni. Ezt a Pénzügyi Bizottság fogadja
el. Aki az elhangzott összes módosításokkal együtt elfogadja a vagyonkezelési
tervezet-szerződést, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
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259/2008. (XII.11.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 14 igen szavazattal
1.) Elfogadja és jóváhagyja az üzemeltetésre átadott vízi közművagyonra a Hétforrás Kft.-vel kötendő vagyonkezelési szerződéstervezetet a melléklet szerinti tartalommal.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
a vagyonkezelési szerződés aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
5.d./ Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
módosított alapító okiratának módosítása
Miskolczi József: Aki elfogadja az előterjesztést a határozati javaslattal, kérem,
kézfelemeléssel jelezze!
260/2008. (XII.11.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 14 igen szavazattal
1.) Jóváhagyja a mellékelt Módosító Okiratot, valamint a KomáromEsztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
ezen Módosító Okirattal egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratát a melléklet szerinti tartalommal, és azzal a változtatási
javaslattal, hogy Nyergesújfalu Város Önkormányzatának
székhelye Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
5.e./ Az AVE Zrt. bérleti szerződése
Miskolczi József: A testület által korábban elfogadottak alapján készült a bérleti
szerződés-tervezet. Aki elfogadja az előterjesztést, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
Ölveczki Károly: A szerződésbe feltétlen bele kell tenni a 90 napos felmondási
határidőt!
261/2008. (XII.11.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 14 igen szavazattal
1.) Kezdeményezi az AVE Zrt. jogelődje a REM-Tatabánya Hulladék-
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gazdálkodási és Környezetvédelmi Rt. és Önkormányzatunk
között 2000. augusztus 30-án kelt bérleti szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetését, és biztosít 408 e Ft-ot az
időarányos bérleti díj visszafizetéséhez a 2009. évi költségvetés
terhére.
2.) Bérbeadja az AVE Zrt.-nek a 0130/4 hrsz.-ú területet a 24/2008.
(X.1.) számú rendelet 2. számú mellékletében foglaltak szerint
azzal a kiegészítéssel, hogy kerüljön a szerződésbe a 90 napos
felmondási határidő.l
3.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2009. január 31.
Felelős: Miskolczi József polgármester
5.f./ Hulladékgazdálkodással kapcsolatos közbeszerzési eljárások
Czap Zoltán: A Településfejlesztési Bizottsággal közösen tárgyalta a
Környezetvédelmi Bizottság az anyagot. Az előterjesztés határozati javaslatában
nagyon sok minden össze van vonva, és a bizottság azt javasolja, hogy vagy különkülön hozzunk határozatot ezekről a dolgokról, főleg a zöld hulladék komposztáló
telep és a hulladék feldolgozó kérdése merültek fel a bizottsági ülésen. A
bizottságnak az lenne a célja, hogy találjon az önkormányzat olyan vállalkozót, aki az
ipari hulladékokat feldolgozza, az önkormányzat találjon hozzá területet, ami – ha
egy mód van rá – ne a jelenlegi terület legyen. A sátori cementgyárnak az elbontását
javasolja a bizottság, a komposztáló telep létesítése is egy dolog, itt többféle
megoldási javaslat született. Van egy szerződésünk egy helyi vállalkozóval, aki
levágja a füvet, és gondozza a területet, neki szerződési kötelezettsége, hogy
elszállítsa a zöld hulladékot. A mi általunk levágott zöld hulladékok, a lakosság által
képződött zöld hulladékok elszállításáról gondoskodni kell, mivel tavasszal nem lesz
hulladéklerakónk. Addig se nem komposztáló, se nem építési-bontási hulladék
telepet nem tudunk biztosítani. Azt javasoljuk, hogy ezekkel foglalkozni kell,
szerintem ezt ki kell majd venni ebből a rendeletből.
Miskolczi József: Arról volt szó, hogy ajánlatokat kell kérni arra, hogy ki tud
Nyergesújfalun csinálni egy építési törmelék feldolgozót (helyet meghatározva).
Abban igazad van, hogy levágja a vállalkozó a hulladék egy részét, mi a zöld
hulladékot elszállítottuk. Mi is sárosak vagyunk egy kicsit, némi kerti hulladékot mi
sem úgy helyeztünk el, ahogy illett volna. Iszonyú mennyiség fog képződni, amit mi
vágunk, meg a lakosság. Nem azt mondtuk, hogy mi csináljuk meg a komposztálót.
Nem hiszek abban, hogy rövid időn belül a Duna-Vértes megcsinálja, most az ajánlat
kérésekről van szó, külön-külön, aztán úgyis idejön. Azt szeretnénk, ha ajánlatok
jönnének, egyáltalán induljunk-e ebben a dologban.
Ölveczki Károly: A két bizottság egyetértett az előterjesztésben foglaltakkal, hogy
ezeket a közbeszerzési ajánlásokat el kell indítani. Nem vagyok abban biztos, hogy
az első fűnyírás idejére realizálódni fog. A városnak akkor is meg kell oldani a
problémát. A képviselő-testület elé szeretném vinni, kellene szerződést kötni a
hulladék-gazdálkodóval, hogy ki kell tenni nagy konténereket – a város ellenőrzése
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mellett – a város területére. Egyetértett abban a bizottság, hogy ezeket el kell
kezdeni.
Miskolczi József: Ezeket a költségvetésben tervezni kell.
Czap Zoltán: El kell kezdeni, ezeket az új dolgokat vegyük figyelembe, amikor egy
kiírást elkészítünk, ezek legyenek benne.
Miskolczi József: Ez egy előzetes anyag, a kiírást úgyis a testület fogadja el.
Czap Zoltán: Január 1-jétől nem lehet kivinni hulladékot! Az AVE-val fel kell venni a
kapcsolatot, hogy ezek a konténerek kihelyezésre kerüljenek.
Miskolczi József: Javasolom az előterjesztés elfogadását. Aki ezzel egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezze!
262/2008. (XII.11.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 14 igen szavazattal
1.) Elhatározza, hogy építési-bontási hulladék feldolgozó telep
kialakítása, zöldhulladék komposztáló telep kialakítása és az
egykori Sátori-cementgyár romjainak eltávolítása érdekében
közbeszerzési eljárásokat készít elő.
2.) Bekér ajánlatokat a fenti közbeszerzési eljárások teljes körű
lebonyolítására.
3.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Miskolczi József polgármester
5.g./ Ipari Park tereprendezéssel kapcsolatos költségek
Ölveczki Károly: A bizottság tárgyalta az előterjesztést, nincs mit csinálni, ez a
Forest visszalépése miatti anomália. A bizottság támogatta az előterjesztésben
foglaltakat.
Miskolczi József: Javasolom az előterjesztés elfogadását. Aki ezzel egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezze!
263/2008. (XII.11.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 14 igen szavazattal
1.) Biztosítja az önkormányzat tulajdonában lévő 019/1 és 019/2 helyrajzi számú ingatlanok tereprendezési tervdokumentációjának
költségét, azaz 1.028.400,- Ft+ÁFA (bruttó 1.234.080,- Ft)
összeget a Településfejlesztési Alap terhére.
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2.) Biztosítja az önkormányzat tulajdonában lévő 019/1 és 019/2
helyrajzi számú ingatlanok tereprendezésével kapcsolatban
megállapított talajvédelmi járulék költségét, azaz bruttó
4.563.900,- Ft összeget, a Kernstok Károly Általános Iskola
felújításával kapcsolatos pályázati saját forrás terhére.
3.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. december 15.
Felelős: Miskolczi József polgármester
5.h./ A KEMO Szabolcsi Bence Alapfokú Művészetoktatási Intézménye
fúvószenekarának támogatás biztosítása
Miskolczi József: Javasolom az előterjesztés elfogadását. Aki ezzel egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezze!
264/2008. (XII.11.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 14 igen szavazattal
1.) Biztosít a KEMO Szabolcsi Bence Alapfokú Művészetoktatási
Intézménye ifjúsági fúvószenekarának támogatására 200.000,- Ftot az iparűzési adó többletbevétele terhére.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Miskolczi József polgármester
5.i./ Pályázati részvétel „Tudásdepó – Express” című pályázat 2. fordulóján
Miskolczi József: Aki elfogadja az előterjesztést, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
265/2008. (XII.11.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 14 igen szavazattal
1.) Hozzájárul – mint az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár
intézmény fenntartója – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt
a „Könyvtári hálózat nem formális és informális képzési
szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében” –
„Tudásdepó-Expressz” (TÁMOP-3.2.4/08/01 kódszámú) pályázat
benyújtásához.
2.) Biztosít bruttó 120 ezer forintot pályázatírásra és – lebonyolításra
a 2009. évi költségvetés terhére.
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3.) Megelőlegezi a TÁMOP-3.2.4/08/01 kódjelű pályázaton elnyert
összeget 8 millió forint összeghatárig a 2009. évi költségvetés
terhére.
4.) Megelőlegezi a 174/2008. (IX.4.) számú határozatához
kapcsolódóan a TIOP-1.2.3/08/01 kódjelű pályázaton elnyert
összeget 6 millió forint összeghatárig a 2009. évi költségvetés
terhére.
5.) Utasítja az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár
igazgatóját a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések
(konzorciumi
együttműködési
megállapodás
előkészítése)
megtételére.
6.) Utasítja a polgármestert a további intézkedések megtételére.
Határidő: 2009. január 12.
Felelős: Miskolczi József polgármester
5.j./ Az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
megállapodásának módosítása
Miskolczi József: A munkaszervezet vezetője kérte a módosítást. Javasolom az
elfogadását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
266/2008. (XII.11.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 14 igen szavazattal
1.) Az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási megállapodását – a határozat mellékletét képező
tartalommal – módosítja, azt egységes szerkezetbe foglalva
elfogadja.
2.) Ezzel egyidejűleg visszavonja az Esztergom és Nyergesújfalu
Többcélú Kistérségi Társulás módosított és egységes szerkezetbe
foglalt társulási megállapodásának elfogadásáról szóló 17/2008.
(I.31.) és a 115/2008. (V.29.) számú határozatokat.
3.) Utasítja a polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről írásban
értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Miskolczi József polgármester
5.k./ Együttműködési megállapodás módosítása
Ölveczki Károly: Amikor erről beszéltünk, a terv szerint a 300 M Ft-ot kicsit
körvonalaztuk, hogy ezt az összeget ipari létesítmény miatt kapjuk, feltétlen
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fejlesztési célokra kellene használni. Azt hittem, ez egy célzott támogatás lesz, egy
megfogható, város előtt álló nagy beruházásra lehet fordítani.
Miskolczi József: Mindez az 1.2-es pontban benne van! Ebbe minden belefér!
Ölveczki Károly: Most sem látom biztosítottnak azt, hogy ne forgácsolódjon el majd,
mint az iskola felújítás.
Dr. Völner Pál: Módosító határozatom az, hogy ha meg tudjuk határozni a célt,
fogadjon el olyan megállapodást a képviselő-testület, amit az alapítvánnyal kötünk,
megcímkézve, hogy mire utalja át a pénzt. Javaslatod van erre a pénzre?
Ölveczki Károly: Majd fogunk beszélni arról, hogy a jövő évi nagyberuházások mik
lesznek. Mindenképpen favorizálnánk, hogy végre csináljunk valamit az iskolával.
Pályázaton nem nyertünk, valamit csinálni kell!
Dr. Völner Pál: Támogatási megállapodást kötünk az alapítvánnyal, amibe
belefoglaljuk, hogy milyen célhoz kötjük a pénzeszközt. Határidőket is lehet beleírni
pl. 2010 végéig és ezekkel az összegekkel el kell számolnunk.
Szlávik József: Javaslatom, hogy ne egy napig maradjon az alapítványon a pénz,
amíg el nem döntjük, hogy mire költjük, kamataival támogatnánk az alapítványt.
Miskolczi József: Nincs olyan szakértelem az alapítványnál. Ezt a mi apparátusunk
nagyon szépen meg tudja csinálni. Az alapítványt úgyis támogatni kell. Kell
könyvvizsgáló az alapítványnak?
Csomor Ildikó: Megpróbáltam utánanézni, a jogtárban amit találtam, ott 100 M Ft
feletti bevételnél könyvvizsgáló foglalkoztatása kell. Az ügyészségi levelet, amiben
jogszabályra hivatkoznak, még nem hozta be Gálné Drajkó Mária, a kuratórium
elnöke.
Dr. Völner Pál: Bármikor hozhat a pénzügyminiszter olyat, hogy az alapítvány céljait
bekorlátozza, és otthagytuk egy életre a pénzt!
Miskolczi József: Aki elfogadja azt, hogy kössön az alapítvánnyal a támogatás
átadására az önkormányzat egy külön megállapodást, kérem, kézfelemeléssel
jelezze!
267/2008. (XII.11.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 14 igen szavazattal
1.) Elfogadja, hogy Nyergesújfalu Város Önkormányzata kössön
külön megállapodást a Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és
Működtetéséért Közalapítvánnyal a Holcim Hungária Zrt. által
adományozott 300 M Ft-os támogatás fogadására, valamint
meghatározott célok megjelölésével ennek a támogatásnak a
felhasználására.
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2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Miskolczi József polgármester
Miskolczi József: Aki ezzel együtt az előterjesztés határozati javaslatát elfogadja,
kérem, kézfelemeléssel jelezze!
268/2008. (XII.11.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
13 igen szavazattal és 1 tartózkodással
1.) Elfogadja Nyergesújfalu Város Önkormányzata és a Holcim
Hungária Zrt. között 2006. szeptember 5-én kelt együttműködési
megállapodás módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint.
2.) Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás
módosításának aláírására.
3.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
5.l./ Támogatási kérelmek
Miskolczi József: Aki egyetért azzal, hogy biztosítsunk 200 ezer forint hozzájárulást
az Esztergomi Rendőrkapitányság Nyergesújfalui Rendőrőrsének a járőrök és
polgárőrök számára beszerzendő laptop vásárlásához a képviselői alapból,
kézfelemeléssel jelezze!
269/2008. (XII.11.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 14 igen szavazattal
1.) Biztosít 200 ezer forint hozzájárulást az Esztergomi Rendőrkapitányság Nyergesújfalui Rendőrőrsének a járőrök és
polgárőrök számára beszerzendő laptop vásárlásához képviselői
alapja terhére.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
Miskolczi József: Aki egyetért azzal, hogy biztosítson az önkormányzat 50 ezer
forint támogatást a Nyergesújfalui Német Nemzetiségi Dalkör számára fellépő-ruha
varratása céljára a képviselői alap terhére, kézfelemeléssel jelezze!
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270/2008. (XII.11.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 14 igen szavazattal
1.) Biztosít 50 ezer forint támogatást a Nyergesújfalui Német
Nemzetiségi Dalkör számára – fellépő-ruha varratása céljára –
képviselői alapja terhére.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
Miskolczi József: Aki egyetért azzal, hogy biztosítson az önkormányzat 400 ezer
forint hozzájárulást az Eternit Építők Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztálya
számára – utazási, működési és sporteszköz-beszerzési költségeinek támogatására
– képviselői alapja terhére, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
271/2008. (XII.11.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
12 igen szavazattal és 2 tartózkodással
1.) Biztosít 400 ezer forint hozzájárulást az Eternit Építők Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztálya számára – utazási, működési és
sporteszköz-beszerzési költségeinek támogatására – képviselői
alapja terhére.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
Miskolczi József: Aki egyetért azzal, hogy biztosítson az önkormányzat 500 ezer
forint hozzájárulást a Villa Nova Egyesület számára – bortúra-útvonal kialakítása és
fejlesztése, rendezvények támogatása és a szénásvölgyi kápolna építésének
megkezdése céljára – képviselői alapja terhére, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
Gelencsér Géza: Kápolna építése nem a mi feladatunk, ha támogatjuk, azt jelenti,
hogy az önkormányzat készíti.
Miskolczi József: Ez volt a kérés. Aki támogatja a kérést, kézfelemeléssel jelezze!
272/2008. (XII.11.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
12 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással
1.) Biztosít 500 ezer forintot a Villa Nova Egyesület támogatására
- bortúra-útvonal kialakítása és fejlesztése, rendezvények
támogatása és a szénásvölgyi kápolna építésének megkezdése
céljára – képviselői alapja terhére.
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2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
Miskolczi József: Aki egyetért azzal, hogy biztosítson az önkormányzat 120 ezer
forint támogatást a KEMÖ Szabolcsi Bence Alapfokú Művészetoktatási Intézménye
Ifjúsági Fúvószenekara ütőhangszer-állományának bővítése, pótlása céljából
képviselői alapja terhére, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
273/2008. (XII.11.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 14 igen szavazattal
1.) Biztosít 120 ezer forintot képviselői alapja terhére a KEMÖ
Szabolcsi Bence Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ifjúsági
Fúvószenekara ütőhangszer-állományának bővítése, pótlása
céljából.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
Miskolczi József: Aki egyetért azzal, hogy biztosítson az önkormányzat 400 ezer
forint hozzájárulást a Szalézi-Irinyi Középiskola épületének felújításához a Don
Bosco Szalézi Társasága részére képviselői alapja terhére, kérem, kézfelemeléssel
jelezze!
274/2008. (XII.11.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 14 igen szavazattal
1.) Biztosít 400 ezer forint hozzájárulást a Szalézi-Irinyi Középiskola
épületének felújításához a Don Bosco Szalézi Társasága részére
a képviselői alap terhére.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
Miskolczi József: Aki egyetért azzal, hogy biztosítson az önkormányzat 140 ezer
forint hozzájárulást a Szalézi-Irinyi Középiskola számára udvari közösségi tér
kialakításához és a szabadidős tevékenységekhez szükséges eszközbeszerzéshez
képviselői alapja terhére, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
275/2008. (XII.11.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 14 igen szavazattal
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1.) Biztosít 140 ezer forint támogatást a Szalézi-Irinyi Középiskola
számára udvari közösségi tér kialakításához és a szabadidős
tevékenységekhez szükséges eszközbeszerzéshez képviselői
alapja terhére.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
Miskolczi József: Aki egyetért azzal, hogy biztosítsunk 1.769 ezer forint
hozzájárulást a sportház beruházás kiadásaihoz a képviselői alap terhére, kérem,
kézfelemeléssel jelezze!
276/2008. (XII.11.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 14 igen szavazattal
1.) Biztosít 1.769 ezer forintot a sportház beruházás kiadásaihoz a
képviselői alap terhére.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
Miskolczi József: Aki egyetért azzal, hogy biztosítsunk 149 ezer forintot a nyugdíjas
köztisztviselők karácsonyi köszöntésére a képviselői alap terhére, kérem,
kézfelemeléssel jelezze!
277/2008. (XII.11.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 14 igen szavazattal
1.) Biztosít 149 ezer forintot a nyugdíjas köztisztviselők karácsonyi
köszöntésére a képviselői alap terhére.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
5.m/
Kuckó
Gyermekjóléti
megállapodásának módosítása

és

Családsegítő

Szolgálat

társulási

Miskolczi József: Aki elfogadja az előterjesztést, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
278/2008. (XII.11.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 14 igen szavazattal
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1.) Elfogadja a Lábatlan, Zalka M. ltp. 5. szám alatti székhelyű Kuckó
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat működtetésére és
fenntartására vonatkozó társulási megállapodás módosítását a
melléklet szerinti tartalommal.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Miskolczi József polgármester
Közérdekű bejelentések:
Gelencsér Géza: Mindnyájunk örömére szolgál az új temető kapujának a felújítása.
Szeretném javasolni, hogy a bejárat mellé állítsunk fel egy hirdetőtáblát.
Miskolczi József: Már megrendeltük a táblát mind a két temetőhöz.
Ölveczki Károly: A bajóti út mellett kivágott fák helyére záros határidőn belül
fásítsanak és az ott hagyott fatorzókat távolítsa el, aki a fakivágást végezte.
Balázs István: Többek megkerestek, hogy épül-szépül városunk, egyre szebb
látvány, de egyre több helyen érzékelik azt, ami Budapesten eluralkodott, és az a
kutya piszok. A Hírmondóban meg kellene jelentetni egy cikket, hogy figyeljenek oda
a gazdák, hogy ne a közterületeken csatangoljanak a kutyák, zavarják a lakosságot,
a gyerekek félnek tőlük, elég sok dolgot hagynak maguk után.
Dr. Fekete György: Többen jelezték, hogy a bajóti kerékpárút beruházásnál
balesetveszélyes az útépítés. Ha ez elkészül, lesz-e védőkorlát az országút illetve a
kerékpárút között? Elég kanyargós ez a szakasz, és nagy a kisodródás veszélye.
Miskolczi József: A felvetés teljesen jogos.
Szlávik József: A kerékpárútnak – 5 méterrel lejjebb megy – nem lesz semmiféle
összeköttetése a Vörös-völggyel?
Fekete Márton: A pince völgybe nincsen lecsatlakozás, biztos, hogy saját erőből kell
ezt megvalósítani. Utána fogunk járni, hogy van-e rá mód.
Több közérdekű hozzászólás nem lévén, Miskolczi József polgármester az ülést 1755
órakor bezárta.
K.m.f.

Adolf Józsefné
jegyző

Miskolczi József
polgármester

