JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2009. július 15-én megtartott rendkívüli 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,
Balázs István, Belányi Elemérné, Fleith Péterné, Gelencsér
Géza, Herdy Győző Péter, Hermann Szilveszter, Ölveczki Károly
és Szlávik József képviselők

Kimentette magát: Abronits Tamás, Czap Zoltán, Reményi Károlyné és Dr. Völner
Pál képviselők
Meghívottak:

Adolf Józsefné jegyző
Dr. Molnár Lívia aljegyző
Mihelik Magdolna önkormányzati titkár
Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető
Havasi Sándorné közigazgatási osztályvezető
Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető
Kissné Monori Erzsébet igazgatási ügyintéző
Fenyvesiné Dzierzava Éva műszaki vezető, Distherm Kft.
Fekete Krisztián Nyergesújfalui Polgári Kör Egyesület elnöke
Szabó András Nyerges TV

Miskolczi József polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait és a megjelent
vendégeket, meghívottakat, megállapítja, hogy 10 fő képviselő jelen van, a
rendkívüli testületi ülés határozatképes, és azt 1630 órakor megnyitja.
Miskolczi József: A meghívóban szereplő 2.) napirenddel vis maiorral kapcsolatban
két előterjesztés készült. A második, a Nyergesújfalu-Bajót között épülő kerékpárút
elmosására vonatkozó előterjesztést le kell venni a napirendi pontok közül, mert
annak vis maior igénylésére nincs lehetőség. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze!
149/2009. (VII.15.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 10 igen szavazattal
Elfogadja az elhangzott módosítással a rendkívüli testületi ülés
napirendi pontjait.
Napirend:
1.) Rendelettervezet a „távhőrendelet” módosításáról
Előadó: Dr. Molnár Lívia aljegyző
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2.) Vis maior igényléssel kapcsolatos döntéshozás
Előadó: Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető
3.) Bajót-Nyergesújfalu kerékpárút kiépítésével kapcsolatos ivóvíz vezeték kiváltási
költségek jóváhagyása
Előadó: Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető
4.) Barátság Kör Egyesület támogatási kérelme
Előadó: Mihelik Magdolna önkormányzati titkár
5.) Testvérvárosba utazással kapcsolatos kérelem
Előadó: Mihelik Magdolna önkormányzati titkár
6.) Javaslat „Kiváló Diák” kitüntetés adományozására (zárt ülés)
Előadó: Miskolczi József polgármester
7.) Kitüntetéshez pénzjutalom biztosítása (zárt ülés)
Előadó: Adolf Józsefné jegyző
1./ Rendelettervezet a „távhőrendelet” módosításáról
Dr. Fekete György: Megütötte a szememet, hogy a gázkereskedő hiány
kompenzálásra 515 Ft/GJ összeget kell megfizetni a szegény fogyasztónak. Ha
4.430,11 Ft/GJ-ból kivonom a 4.084,71 Ft/GJ összeget, akkor nem 4.084 marad, ami
az anyagban van. Ez egy számítási hiba? A melegvíz miért nincs benne, gondolom,
az is valamilyen formában összefügg a díjmódosítással.
Fenyvesiné Dzierzava Éva: Az 515 Ft/GJ-os energia szolgáltató támogatást
rendelet írja elő. Ezt kell fizetni július 1-től szeptember 30-ig, a gáz molekula díjra
számolják el, GJ-onként 515,- Ft. Október 1-től 92 Ft/GJ lesz, azt december 31-ig kell
fizetni, ezt a kormány találta ki, hogy kompenzálja a 66 milliárd forintos veszteséget a
gáz szolgáltató kereskedő cégeknek abból adódóan, hogy nyomott áron kapták a
lakossági gázt az emberek. A számadatok nem hibásak.
Dr. Fekete György: Igen, a hatásvizsgálatban szerepel ez a mondat, a másik
táblázatban valóban ott van, elnézést kérek.
Fenyvesiné Dzierzava Éva: A melegvíz díja is lett csökkentve.
Dr. Fekete György: Már közben azt is megnéztem, köszönöm.
Hermann Szilveszter: Megkérdeztem a szolgáltatótól, hogy tesznek-e valamit annak
érdekében, hogy ez a levonás ne legyen, vagy miért akkora. Azt a választ kaptam,
amit az előbbiekben hallottam. A szolgáltatók szövetsége tiltakozik, nem nagy
eredménnyel.
Miskolczi József: Javasolom a rendelettervezet elfogadását. Aki ezzel egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezze!
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúan, 10 igen
szavazattal megalkotta 17/2009. (VII.17.) számú rendeletét a távhőszolgáltatás
legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 2/2008.
(II.14.) számú rendelet módosításáról.
A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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2./ Vis maior igényléssel kapcsolatos döntéshozás
Dr. Fekete György: Mekkora lett volna, vagy lenne ezeknek az utaknak a biztosítási
összege éves szinten a városra nézve?
Miskolczi József: A város összes utcáit biztosítani kellene, gondolom az horribilis
összeg lenne. A városnak csak az épületei vannak bebiztosítva.
Fekete Márton: Vagyonkezelő kolléganőnk utánajárt a biztosítónknál, azt hiszem,
éves szinten 250.000,- Ft lenne a fizetendő biztosítási összeg, ami ilyen jellegű
károkra (elemi csapások), öt- vagy tízévenként következik be. Ez az összeg az
utakra érvényes.
Miskolczi József: Azonnal vizsgálja meg a pénzügy, és kérjen árajánlatot a város
összes útjának a biztosítására, beleírva, hogy a vis maior a lényeg, erre milyen
ajánlatot ad a biztosító. Javasolom az előterjesztés elfogadását. Aki ezzel egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezze!
150/2009. (VII.15.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 10 igen szavazattal
1.) Igényt nyújt be a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, a
helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások számára
kiírt 2009. évi decentralizált vis maior és vis maior tartalék
előirányzatára a nyergesújfalui 2009. június 11-i viharkárok
enyhítésére az alábbi konkrét káreseményekre:
Nyergesújfalu, Német-völgyi út elmosása 0103 hrsz.,
Nyergesújfalu,Szénás-völgyi út elmosása 4677 hrsz.,
Nyergesújfalu, Héregi út elmosása 0115 hrsz.,
Nyergesújfalu, Magyar hegyi út elmosása 091, 094, 099 hrsz.-ok.
Kölcsey Ferenc utca vízelvezető árok mederlapjainak kimosása
737 hrsz.
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior igény
Források összesen

2009. év
1.984.500,- Ft
2.976.750,- Ft
4.961.250,- Ft

%
40
60
100

2.) Nyilatkozza, hogy a helyreállítások tervezett összköltsége bruttó
4.961.250,- Ft, amelynek fedezetét az önkormányzat részben
tudja biztosítani, egyidejűleg az önkormányzat nyilatkozik, hogy a
káreseménnyel érintett vagyonelemek a tulajdonát képezik. A
bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az önkormányzat
biztosítással nem rendelkezik.
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3.) Elhatározza, hogy a károsodott ingatlanokra értékkövető
határozatlan időtartamú biztosítást köt és vállalja annak 5 éven
keresztül történő fenntartását s a helyreállítási munkákat követően
30 napon belül igazolja a biztosítási szerződés megkötését.
4.) Nyilatkozza, hogy az önkormányzat más – a tulajdonában lévő –
vagyontárggyal a feladatát ellátni nem tudja.
5.) Biztosítja a saját forrás összegét, azaz bruttó 1.984.500,- Ft
összeget a Településfejlesztési alap terhére.
6.) Felhatalmazza a polgármestert a vis maior igénybejelentés
benyújtására.
Határidő: 2009. július 17.
Felelős: Miskolczi József polgármester
3./ Bajót-Nyergesújfalu kerékpárút kiépítésével kapcsolatos ivóvíz vezeték
kiváltási költségek jóváhagyása
Dr. Fekete György: Az előterjesztésben bruttó 6.336.625,- Ft van feltüntetve. Alatta
pár sorral az van írva, hogy a Hétforrás Kft. munkadíja 2.200.000,- Ft. Akkor nem ez
az összeg jön a határozati javaslatba?
Miskolczi József: Nem ennyibe kerül a munka.
Hermann Szilveszter: Így félreérthető!
Balázs István: Nem lehet-e, hogy ezt a munkadíjat az amortizációs védelem
összegéből használja fel a Kft.? Meg kellene nézni, hogy mi az, ami Nyerges által
bevitt vízi közmű vagyon után amortizációnál jár, ebből nem fedezhető-e?
Miskolczi József: Ennél sokkal nagyobb baj van. Itt volt nálam a Kft. ügyvezetője, és
tájékoztatott arról, hogy Lábatlanon volt képviselő-testületi ülés, ahol beszámolt a cég
a működéséről, és az a döntés született, hogy az augusztus 11-i taggyűlés előtt
összehívják a polgármestereket válságtanácskozásra, mert nem rózsás a Hétforrás
Kft. helyzete. Annak is örültem, hogy ennyit vállalt.
Ölveczki Károly: Az a kérésem a műszak felé, hogy a bajóti kerékpárútra csináljunk
egy utókalkulációt, mert sok minden bejött időközben. Lássunk tisztán, hogy mennyi
az a plusz pénz, amit erre kell fordítani.
Miskolczi József: Javasolom az előterjesztés elfogadását. A határozati javaslattal
aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
151/2009. (VII.15.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 10 igen szavazattal
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1.) Elfogadja a Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút Palatin Húsáruház és
Váci Mihály utca közötti régi ivóvízvezeték hálózat teljes
rekonstrukciójával
kapcsolatos
költségeket,
azaz
bruttó
6.336.625,- Ft-ot a Településfejlesztési alap terhére.
2.) Megbízza a Hétforrás Kft.-t a munkálatok teljes körű elvégzésével.
3.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2009. július 17.
Felelős: Miskolczi József polgármester
4./ Barátság Kör Egyesület támogatási kérelme
Belányi Elemérné: Tudjuk azt, hogy fix összeg áll rendelkezésre a testvérvárosi
kapcsolatokra, akkor ebből mi jön vissza a városnak, van-e haszna belőle? Ha a
Barátság Kör megy, akkor miért vannak olyan személyek benne, akik nem tagok, és
anyagilag nem szorulnak rá a támogatásra? Ezeknél az utazásoknál kellene egy kis
önmérsékletet tartani.
Mihelik Magdolna: Az első kérdésre nem tudok konkrét választ adni – nyilván régen
volt ennek több hozadéka, ha ebben az évben nem is volt anyagi haszna, de egyéb
haszna nyilván sok van. Gondolok itt a templom felújításra, Unimog, az idős otthonba
több dolgot kaptunk a testvérvárosból. A második kérdésre válaszolva: van három
vagy öt fő, aki teljes áron utazik, mivel ők új, vagy nem is tagjai a Barátság Körnek. A
támogatást azok kapják, akik a régi törzs tagjai az egyesületnek.
Miskolczi József: A civil szervezeti támogatás legtöbbjét Alfons Heer hozta beteg
embereknek, óvodáknak, a legtöbb hozadék az lenne, ha a fejekben lenne kis
szemléletváltozás, kimennek, látják, hogy működik egy civil szervezet. A
testvérvárosból volt ruha szállítmány, valami mindig van, a tűzoltó autó, ami még
mindig locsol a városban. Be kell vallani, hogy ezek egyre kevesebbek lesznek, az
ottani önkormányzatok sincsenek olyan anyagi helyzetben, hogy mindig adni
tudjanak.
Belányi Elemérné: Én az utóbbi időre értettem csak, a korábbiakat ismerem.
Miskolczi József: A város 20. éves évfordulójára pénzt is hoztak. Javasolom az
előterjesztés elfogadását, hogy biztosítsunk a Barátság Kör Egyesület kérelmére a
tagok Neu Wulmstorf-ba tervezett utazásának támogatására 300 ezer forint
támogatást. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
152/2009. (VII.15.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
9 igen szavazattal és 1 tartózkodással
1.) Biztosít 300 ezer forint támogatást a Barátság Kör Egyesület
kérelmére a tagok Neu Wulmstorf-ba tervezett utazásának
támogatására a testvérvárosi kapcsolatokra előirányzott keret
tartalékának terhére.
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2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Miskolczi József polgármester
5./ Testvérvárosba utazással kapcsolatos kérelem
Miskolczi József: Sose gondoltam, hogy rosszat csinálok, hogy otthonról, internetről
fillérekért rendelem meg a repülőjegyet, és nem lehet elszámolni. A nemzetközi
kapcsolatok terhére, többlet költségként nem okoz gondot. Megállapodást kell kötni?
Adolf Józsefné: Megelőlegezted ezt a költséget, ami így is költség lett volna.
Miskolczi József: Egon Klefenz kérte, hogy ez lenne az ő búcsúztatója, ő hívta meg
családomat, és kérte, hogy a rendezvényen bort és hungarikumokat árusítsunk az
ottani hivatal sátrában, mely városunk bevétele lenne. 250 liter bort és 25 rúd
téliszalámit viszünk ki, ennek a teljes bevételét Karlsdorf-Neuthard felajánlja a város
javára, a testület majd eldönti, hogy milyen célra használja ezt az összeget. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
153/2009. (VII.15.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 10 igen szavazattal
1.) Jóváhagyja 87.548 forint kifizetését Miskolczi József polgármester
számára a testvérvárosi és egyéb nemzetközi kapcsolatokra
előirányzott keret terhére.
2.) Utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Adolf Józsefné jegyző
6./ „Kiváló Diák” kitüntetés adományozása (zárt ülés)
154/2009. (VII.15.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 10 igen szavazattal
1.) Jóváhagyja a Közoktatási Bizottság, valamint a Kulturális-, Ifjúsági
és Sportbizottság felterjesztését és „Kiváló Diák” kitüntetésben
részesíti Melisek Pálmát, a Friedrich Schiller Gimnázium 9.a
osztályos diákját.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
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7./ Kitüntetéshez pénzjutalom biztosítása (zárt ülés)
155/2009. (VII.15.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 11 igen szavazattal
1.) Biztosít Urbán Gábor, a „KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT ÉRDEMJEL”
ezüst fokozata miniszteri kitüntetéshez járulékokkal együtt
414.125,- Ft összeget a pótlékok és bírságok terhére,
2.) Utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Adolf Józsefné jegyző
Több napirend nem lévén, Miskolczi József polgármester a rendkívüli testületi ülést
1750 órakor bezárta.
K.m.f.

Adolf Józsefné
jegyző

Miskolczi József
polgármester

