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Miskolczi József polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, és a meghívott
vendégeket, meghívottakat. Megállapítja, hogy 11 fő képviselő jelen van, a
testületi ülés határozatképes, és azt 1630 órakor megnyitja.
Miskolczi József: A mai napon a meghívóban jelzett napirendi pontokat javasolom
tárgyalni, egyetlen egy kiegészítéssel, az „egyebek” g.) pontjában „Támogatási
kérelem” szerepelne Mihelik Magdolna önkormányzati titkár előterjesztésében.
Kérdezem a képviselőket, kívánnak-e az általam elmondott napirendi pontokon túl
egyéb napirendeket felvetetni a mai ülésre? Ha nem, aki elfogadja a mai ülés
napirendi pontjait az elhangzott kiegészítéssel, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
272/2009. (XII.17.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 11 igen szavazattal
Elfogadja az ülés napirendjeit az elhangzott kiegészítéssel.
Napirend:
1.) Rendelettervezet az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének
módosításáról
Előadó: Miskolczi József polgármester
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2.) Javaslat a képviselő-testület 2010. I. félévi munkatervére
Előadó: Miskolczi József polgármester
3.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi
ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előadó: Miskolczi József polgármester
4./ Egyebek:
a.) Rendelettervezet a „víz és csatornadíj” rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Molnár Lívia aljegyző
b.) Közalapítvány támogatása
Előadó: Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető
c.) Alapító Okiratok és a Kernstok Károly Általános Iskola Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
Előadó: Mihelik Magdolna önkormányzati titkár
d.) Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
Előadó: Adolf Józsefné jegyző
e.) Csapatzászló adományozása a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére
Előadó: Adolf Józsefné jegyző
f.) Az „öreg” temető melletti parkoló kialakításának költségei
Előadó: Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető
g.) Támogatási kérelem
Előadó: Mihelik Magdolna önkormányzati titkár
1./ Rendelettervezet az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének
módosításáról
Czap Zoltán képviselő 1635 órakor megérkezett.
Csomor Ildikó: Az előterjesztésben néhány javítást szeretnék kérni. Az anyag
szöveges részében, a 3. oldalán a lap tetején a „Művelődési Központ támogatása kis
értékű tárgyi eszköz vásárlásához” megnevezés helyesen, „támogatás értékű”
bevétel. A 4. oldalon az általános tartalékok táblázatban helytelenül kétszer szerepel
a ZOLTEK SE Kajak-kenu Szakosztály támogatása. A második 60 ezer forint a Négy
Égtáj Túra és Szabadidősport Egyesület túrakajak vásárlására lett átutalva. A
rendelettervezet szöveges részének 9. §-ában a tervezési tartalék 645.366 ezer
forinttal van megjelölve, ez helyesen 626.308 ezer forint.
Balázs István: Az előbb elhangzott apró módosításokat kérte a Pénzügyi Bizottság
az anyaggal kapcsolatban. A bizottság az anyagot, melyek az előirányzat
növekedésből adódó átvezetéseket tartalmazzák, szabályosnak, rendben lévőnek
tartotta, és elfogadásra javasolja.
Ölveczki Károly: Örömömet szeretném kifejezni, hogy egy ilyen mértékű növekedés
nagyobb része a fejlesztési tartalékba került, és nem felélésre, hiszen a jövő évi
feladataink között vannak olyanok, amelyek inkább megkívánják azt, hogy inkább
gyűjtsünk a kasszába, hogy megvalósuljanak.
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Miskolczi József: Aki az idei költségvetési rendelet módosításáról szóló
előterjesztést az említett módosításokkal együtt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel
jelezze!
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúan, 11 igen
szavazattal megalkotta 25/2009. (XII.21.) számú rendeletét a 2009. évi
önkormányzati tevékenységről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól
szóló 4/2009. (II.16.) számú rendeletének módosításáról.
A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2./ Javaslat a Képviselő-testület 2010. I. félévi munkatervére
Miskolczi József: Aki elfogadja a Képviselő-testület 2010. I. félévi munkatervét,
kérem, kézfelemeléssel jelezze!
273/2009. (XII.17.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 12 igen szavazattal
1.) Elfogadja a Képviselő-testület 2010. I. félévi munkatervét.
2.) Utasítja a jegyzőt, hogy a napirendek előadóit írásban értesítse.
Határidő: 2009. december 31.
Felelős: Adolf Józsefné jegyző
3./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző
testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Fleith Péterné: Az új temető üzemeltetőről szeretnék hallani valamit, mit lehet erről
tudni?
Belányi Elemérné: Ha mind a kettő pályázat megfelelt a versenyfelhívási kiírásnak,
akkor annyira olcsóbb volt az egyik, hogy érdemes váltani egy jól bevált céget?
Dr. Molnár Lívia: Két pályázat érkezett a versenykiírási felhívásra a megadott
határidőre. Mind a kettő pályázat megfelelt a temető törvénynek, a
kormányrendeletnek és a helyi rendeletünknek is és ezáltal a versenykiírási
felhívásnak. Az egyik pályázó a dorogi székhelyű LÉTHÉ Kft.-é, a másik a jelenlegi,
KOMTEM Kft.-é, tatai székhellyel. Mint mondottam, a versenykiírásnak mind a kettő
megfelelt, viszont a LÉTHÉ Temetkezési Kft. a fele üzemeltetési díjat ajánlotta, így a
pályázatot ő nyerte meg. A szerződéskötés folyamatban van.
Fleith Péterné: Maga az ügyintézés továbbra is úgy fog menni, vagy erre majd a
lakosok kapnak valamiféle tájékoztatást ezzel kapcsolatban? A szolgáltatás hogy fog
történni? Tudjanak róla az emberek.
Abronits Tamás: Csak ez az új cég temethet, vagy ugyanúgy bárki temethet, és
csak üzemelteti a temetőt?
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Dr. Molnár Lívia: Nem, itt üzemeltetési szerződésről, egy kegyeleti közszolgáltatási
szerződésről van szó a régi temetőben. A temetkezési tevékenységet ettől el kell
választani. A versenykiírásban szerepelt, hogy azzal a feltétellel tudjuk elfogadni a
nyertes pályázatot, ha ő más vállalkozót is, más temetkezési tevékenységet folytató
vállalkozót is beenged a temetőbe. A KOMTEM Kft. irodája itt marad, mert ugyanúgy
folytat majd temetkezési tevékenységet is, eddig is folytathatott bárki – egy süttői
vállalkozó is temetett itt nem is egyszer – ez természetes.
Miskolczi József: Kérem, aki a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az
előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről szóló tájékoztatókat elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze!
274/2009. (XII.17.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 12 igen szavazattal
Elfogadja a 217/2009. (X.29.), a 218/2009. (X.29.), a 242/2009.
(XI.26.), a 243/2009. (XI.26.), a 252/2009. (XI.26.), a 253/2009.
(XI.26.) és a 255/2009. (XI.26.) számú, lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak
eseményeiről szóló tájékoztatókat.
4.a./ Rendelettervezet a „víz- és csatornadíj” rendelet módosításáról
Belányi Elemérné: Az alapdíj bevezetésével kapcsolatban az anyagból úgy derül ki
számomra, hogy a kispénzű emberek, meg azok, akik takarékoskodnak a vízzel,
azok rá fognak fizetni. Nem szeretném, ha ez bevezetésre kerülne.
Reményi Károlyné: Mi tette szükségessé az alapdíj bevezetését?
Balázs István: Megpróbálom megválaszolni a kérdést, ha nem kielégítő vagy pontos
a válasz a Kft.-t képviselők ki fognak segíteni. Ez nem most merült fel először, már itt
is elhangzott egy alkalommal, hogy az ország több pontján több szolgáltató vezette
be a két tarifás rendszert, mert van egy bizonyos rendelkezésre állás, mivel kiépített
rendszer a vízóra, szolgáltatni kell, ha bármi probléma történik, csőtörés, valami hiba
folytán azonnal az ügyeletnek kell kimenni megfelelő létszámmal. Ez egy olyan
költség, ami fixen van, mert a házakban rendelkezésre áll a vízfogyasztási lehetőség.
Ez a költség az óra méret alapján került betarifálásra, ahogy látszik az
előterjesztésben, hogy a lakosságnál 25-32-es méretű óra az alap, de a lakosságinál
úgy emlékszem, akár 32-ös, akár 25-ös méretű óra van, azonos tarifán kerül
elszámolásra. Ha valaki nagyobb fogyasztású, nagyobb órával rendelkezik, a
rendelkezésre állási díj is nagyobb összegű. Korábban statisztikát készítettem erről,
60-65 %-os bevezetettséget mutat országos szinten az alapdíj vonatkozásában.
Felmerült itt elég komoly vita a közgyűlésen, hogy igen, ezt kell-e bevezetni, vagy
tarifaemelés legyen. Mindenképpen a Kft. gazdaságos működésének,
fennmaradásának érdekében valamit lépni kellett, kellett volna emelni a díjakat
ahhoz, hogy ne legyen veszteséges a cég, mert komoly gondokkal küzdött a cég
ebben az évben, a jövő évben az előrejelzések még rosszabbat mutatnak. Ami a
legrosszabb, hogy a vízfogyasztás esik vissza, a papírgyár nem fogyaszt, nem
működik, a cementgyár nem épült fel, sőt, a régi cementgyár is egy-két hónapot
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működik, ez miatt az értékesített víz – mint bevételi forrás – nagyon visszaesett.
Viszont a cég létét veszélyezteti, ez felelőssége a tulajdonosoknak, hogy
működésképes legyen, és fennmaradjon, előbb-utóbb sort kellett volna keríteni arra,
hogy ez a kéttarifás rendszer bevezetésre kerüljön. Vannak fogyasztók, akik
időlegesen használják a vizet, ott is ki van építve a rendszer, ki kell menni, ha valami
meghibásodik. Egyik oldalról jogos képviselő-társam érvelése, és alátámasztható, a
másik oldalon az is, hogy aki csak időszakos jelleggel veszi csak igénybe a
szolgáltatást, a jelenlétet, az ügyeleti szolgálatot, használhatóságot igenis fizesse
meg.
Miskolczi József: Vincze úrtól kérdezem, hogy megfelelő volt-e a válasz?
Vincze László: Igen, megfelelő volt a válasz.
Belányi Elemérné: Miért kell a becsületesen fizető embereknek megfizetni azok
helyett a díjat, akik vagy nem becsületesen jutnak a vízhez, vagy pedig nem
fizetnek? Ez nemcsak a víznél merült fel, hanem a szemétnél, a fűtésnél, stb. Engem
azt bosszant, hogy mások helyett a becsületesek fizetnek. Bíróságon perelik ezeket
az adósokat?
Vincze László: Meg kell mondani, hogy a kettőnek egymáshoz semmi köze nincs,
mert ez el van számolva. A nem fizetők száma sajnos növekszik. El kell ismerni, be
kell látni, mi is emberek vagyunk valahol. Nem a 80 évesen kezdjük a behajtást,
hanem azoknál, akik tudnak fizetni, de nem fizetnek. Mindig a törvényes eljárást
vesszük igénybe, törvényes kereteken belül szűkítést vezetünk be, ez elég hatékony.
Mi igyekszünk a kintlévőséget beszedni, de sajnos újratermelődik. A gazdálkodó
szervezetek egy része fizetésképtelen. Minket a gazdálkodó szervezetek nem
érdekelnek, a lakosság sokkal jobban érdekel. A víz mindenkinek alanyi jogon jár, ez
így természetes. Akkor is jár, ha nem kell érte fizetni. Nagyon nehéz a helyzetünk, de
csak törvényes úton szedjük be a pénzeket, másként nem.
Miskolczi József: Az a javaslatom, hogy fogadjuk el a víz- és csatornadíj rendeletet.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 10 igen szavazattal és
2 tartózkodással megalkotta 26/2009. (XII.30.) 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.
4.b./ Közalapítvány támogatása
Miskolczi József: Aki elfogadja, hogy 200
közalapítványt, kérem, kézfelemeléssel jelezze!

ezer

forinttal

támogassuk

275/2009. (XII.17.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 12 igen szavazattal

a
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1.) Biztosít 200.000,- forint támogatást a Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közalapítvány részére a könyvviteli
szolgáltatás és egyéb működési költségei pénzügyi rendezésére a
működési tartalék terhére.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
4.c./ Alapító Okiratok és a Kernstok Károly Általános Iskola Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása
Miskolczi József: Ehhez a napirendhez a képviselőknek kiadtuk a 3-as számú
mellékletet.
Mihelik Magdolna: Bizonyára tudják a tisztelt képviselők, hiszen önök fogadták el,
hogy a bajóti óvoda csatlakozott az integrációs rendszerhez, ami azt jelenti, hogy
halmozottan hátrányos helyzetű tanulókra vonatkozó óvodai fejlesztő programot
működtet szeptember elsejétől – erre pályáztunk. Szeptember 15-e helyett még ma
sincs aláírt szerződés – azaz részünkről alá van írva, de még várjuk az Educatio
KHT-tól vissza az aláírt szerződést – és ahhoz, hogy megkapjuk, vagy, hogy ne
kelljen visszafizetni a beérkezett támogatásokat, szükség van az alapító okirat
módosítására, majd pedig a pedagógiai program módosítására. Ezért kellett ez a 3.
számú módosítás.
Ölveczki Károly: Lehet, hogy profán a kérdés, de eddig „feketén” oktattuk az 1-4.
évfolyamig az osztályokat? Az alapító okirat alaptevékenységeinél az van írva:
általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása.
Mihelik Magdolna: Ebben az évben még jogosan tanítjuk őket, ugyanis ez a 2009es szakfeladatok között benne van, amikor a pénzügy hozzárendelte 2010-re a
dolgozókat, akkor derült ki – a MÁK-ban sem észrevételezték – hogy az 1-4. osztály
kimaradt, tehát ez 2010. január 1-jétől érvényes.
Miskolczi József: Kérem, aki elfogadja Nyergesújfalu Város Önkormányzati
Képviselő-testülete Hivatala alapító okiratának módosítását, kézfelemeléssel jelezze!
276/2009. (XII.17.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 12 igen szavazattal
1.) Elfogadja Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
Hivatala alapító okiratának módosítását az előterjesztés 1. számú
melléklete szerinti tartalommal, 2010. január 1-jei hatállyal.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Miskolczi József polgármester
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Miskolczi József: Kérem, aki elfogadja a Kernstok Károly Általános Iskola alapító
okiratának módosítását, kézfelemeléssel jelezze!
277/2009. (XII.17.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 12 igen szavazattal
1.) Elfogadja a Kernstok Károly Általános Iskola alapító okiratának
módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti
tartalommal, 2010. január 1-jei hatállyal.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Miskolczi József polgármester
Miskolczi József: Kérem, aki elfogadja a Kernstok Károly Általános Iskola
Szervezeti és Működési Szabályzata 2.) pontjának kiegészítését, kézfelemeléssel
jelezze!
278/2009. (XII.17.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 12 igen szavazattal
1.) Jóváhagyja a Kernstok Károly Általános Iskola Szervezeti és
Működési Szabályzata 2. pontjának kiegészítését az előterjesztés
2. számú mellékletében megjelölt szakfeladat számmal.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Miskolczi József polgármester
Miskolczi József: Kérem, aki elfogadja a Bóbita Óvoda alapító okiratának
módosítását, kézfelemeléssel jelezze!
279/2009. (XII.17.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 12 igen szavazattal
1.) Elfogadja a Bóbita Óvoda alapító okiratának módosítását az
előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal 2009.
szeptember 1-jei hatállyal.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Miskolczi József polgármester
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4.d./ Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
Gelencsér Géza: Ennek a plusz feladatnak az ellátásához szükséges 4 millió forint
kifizetése a meglévő keretből történik, vagy pedig plusz pénzt kell majd fizetni. Ha
plusz, akkor milyen arányban, kiknek kell adni?
Ölveczki Károly: Ha a többlet normatíva 4 millióval emelkedik, akkor a városi
könyvtár miért csak a 10 %-át kapja meg, hiszen ő fogja ezt a munkát elvégezni?
Dr. Jankai Norbert: Nem kell fizetnie a Társulásnak, ezt a normatívát 2010. január
1-jétől kapják az érintett – Dömös, Süttő, Bajót, Mogyorósbánya – települések, mint
könyvtári szolgáltató helyek. Ez pluszt nem fog számukra jelenteni. A Kistérségi
Társulás alaptevékenységi körének kibővítését jelenti egy új feladattal, lehetőséget
kapva arra, hogy szolgáltatását a mai modern szintre emelje. Azért nem a könyvtár
kapja meg a pénzt, mert ezek a normatívák célzottan a szolgáltató helyeknek jár, ez
pedig a négy település. Ebből két település, Dömös és Süttő a nyilvános könyvtárak
jegyzékéből kilépett azért, hogy a normatívában részt vehessen. De, hogy elejét
vegyem ennek a gondolkodásnak, hogy ez csak a pénzért megy, a minisztérium,
amelynek szükséges volt a véleménye ehhez a nyilvános könyvtári jegyzékből való
kilépéshez, azt írta Dömösnek és Süttőnek, hogy az ő megítélése szerint is
szakmailag előrelépést jelent a két településnek, ha kilépnek a nyilvános könyvtárak
jegyzékéből és belépnek a normatív támogatások jegyzékébe. Maga a rendszer úgy
fog működni, hogy a Kistérségi Társuláson keresztül érkezik ez a négyszer 1 millió
forint a térségbe, de mivel kellett egy gesztor könyvtár, szakmai vezető, ez a
Helischer József Városi Könyvtár Esztergomban, ezért a plusz szakmai munkáért
kap 10-10 %-ot minden településtől. Megítélésem szerint, önnek igaza van, ez a 400
ezer forint nem fedezi azt a szakmai hozzáállást, gesztori szerepet, de jelezte felém
a vezetősége, hogy ők a szakma iránti elkötelezettségből fogják ezt csinálni.
Balázs István: Nem tudom „lenyelni”, mert én pont fordítva érzem, nem elég ez a
400 ezer forint ahhoz, hogy a gesztor tevékenységet végezze, én sokallottam, hogy
levonják ezt a 400 ezret.
Ölveczki Károly: Nem volt tiszta számomra, azt hittem, a gesztor a könyvtári
feladatokat mozgó könyvtárszerűen fogja ellátni a négy településen.
Miskolczi József: Azt javasolom, hogy ne vitázzunk ezen, ahhoz, hogy ki akarjuk
bővíteni a társulási megállapodást, Nyergesújfalu működésében egyetlen egy fillérrel
nem jelenik meg az elkövetkezendő időben, csak illik hozzájárulni a partner
településeknek ehhez a feladat kibővítéséhez.
Ölveczki Károly: Tagja vagyok a Kistérségnek, és mint tag, elvárom a tájékoztatást,
hogy tisztán lássak!
Dr. Jankai Norbert: Kevés vagy sok, ez a 400 ezer forint – szerintem kevés, miután
a jogi átvezetések megtörténnek, a Kistérség, Esztergom, mint fenntartó, a négy
település és a Helischer József Városi Könyvtár szerződést fognak kötni. Ebben a
könyvtár feladatai fél oldalt tesznek ki, ami szerintem sokszorosan meghaladják ezt a
munkát. Ez a tevékenység valóban mindenki számára úgy tűnhet, hogy buszok
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mozgókönyvtárszerűen viszik a településekre a könyveket, megtévesztő a név, nem
erről van szó. Az első évben szoftverfejlesztést kell végrehajtani, ahol eddig kézi volt
a nyilvántartás, ott modern, elektromos nyilvántartás lesz, minden elképzelhető
szolgáltatás elektronikus úton fog történni. A világ minden tájáról elérhető lesz a
könyvtár és viszont. A könyvtár állomány bővítése leginkább a II. félévben várható. A
Helischer József Városi Könyvtár szakmai felügyelete mellett szerzik be a könyveket,
és fogják elszállítani a négy település könyvtáraiba – ennyiben mozgó könyvtár –
azokat.
Balázs István: Nagyon remélem, hogy ez az elv csak a könyvtári szolgáltatásnál
érvényesül a Kistérségben.
Miskolczi József: A város érdekeit maximálisan képviselem ebben a Kistérségi
Társulásban. Ez kötelező szavazás a testület részéről, és általában az a gyakorlat,
hogy ha valakinek előnyt okoz a szomszéd településen, akkor a többi nem
kötözködik, ez így korrekt. Négyen ezt kérték. Arról ne nyissunk vitát, hogy ezeket az
ügyeket, az én elveim szerint is a Kistérség nélkül is meg lehetett volna oldani az
elmúlt időszakban, de kistérség van a magyar közigazgatásban, ezeket nekünk
tudomásul kell venni. Kérem, hogy fogadjuk el az előterjesztést, és módosítsuk a
társulási megállapodást! Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
280/2009. (XII.17.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 12 igen szavazattal
1.) Elfogadja a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 1. § (9) bekezdés b) pontja
alapján az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi
Társulás társulási megállapodását – a határozat mellékletét
képező tartalommal – egységes szerkezetbe foglalva.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
4.e./
Csapatzászló
adományozása
Tűzoltóparancsnokság részére

a

Hivatásos

Önkormányzati

Reményi Károlyné: Eddig miért nem volt a Tűzoltóságunknak csapatzászlaja? Ha
lesz, mit jelent ez a további életükben?
Adolf Józsefné: A Tűzoltóságnak, mint olyannak, csapatzászlója van, ez egy
különleges alkalomra készülő csapatzászló, amely a 125. évfordulóra szól, ennek az
adományozására külön jogszabály vonatkozik, ez csak egy erkölcsi elismerése a
Tűzoltóságnak. Semmilyen más elkötelezettséggel nem jár, elvihetik magukkal,
amikor olyan helyeken vannak, ha felvonulnak.
Miskolczi József: Aki elfogadja, hogy a város tűzvédelme megalakulásának 125.
évfordulójához kapcsolódóan Nyergesújfalu Város Hivatásos Önkormányzati
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Tűzoltóparancsnokság
kézfelemeléssel jelezze!

részére

csapatzászlót

adományozzunk,

kérem,

281/2009. (XII.17.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 12 igen szavazattal
1.) Elhatározza, hogy a város tűzvédelme megalakulásának 125. évfordulójához kapcsolódóan Nyergesújfalu Város Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság részére csapatzászlót
adományoz.
2.) Utasítja a polgármestert a csapatzászló adományozásához
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. április 30.
Felelős: Miskolczi József polgármester
4.f./ Az „öreg” temető melletti parkoló kialakításának költségei
Fekete Márton: A határozati javaslatban az áll, hogy a 2010. évi költségvetés
terhére, e helyett a 2009. évi költségvetés fejlesztési tartalékának a terhére kérem
biztosítani az előterjesztésben szereplő összeget.
Ölveczki Károly: A bizottság ezzel egyetértett, az anyagból nem derül ki, hogy ez a
munka már kész. Kifizetése húzódott át az elkövetkező évre, de lehetőség van rá,
hogy ebben az évben kifizessük, ezért a bizottság támogatta azt.
Reményi Károlyné: A kerékpárút építéssel kapcsolatban került elénk ez az
előterjesztés. Várható még ezzel a munkával kapcsolatban több ilyen előterjesztés
is?
Miskolczi József: Ez nem a kerékpárúttal kapcsolatos. Ennek semmi köze sincs a
kerékpárúthoz. Ezt a Településfejlesztési Bizottság határozta el, és a hivatal
vezetése, hogy, ha már építünk ott kerékpárutat, akkor rendet kell ott rakni. Még
ennek lesz egy része, amit el sem kezdtünk és a 2010-es költségvetésbe be akarjuk
rakni, az a temetővel szembeni oldalon a Nyergesi ház előtti rész rendbetétele. Ezzel
fejeződne be, de ez nem kerékpárúttal kapcsolatos költségekhez tartozik.
Reményi Károlyné: Az előterjesztésben egy összeg szerepel, ezzel kapcsolatban
vártam volna, hogy kirészletezve kerül elénk, hogy mit tartalmaz ez a 11 millió forint –
ebben volt útburkolás, vagy mi volt benne, milyen összeget képvisel,
négyzetméterenként például hogy lett elszámolva egy „via colorozás”, vagy ilyesmi –
illetve nagyon szűkszavúnak tartom, de a számok terén ezt én nem tudom elfogadni.
Miskolczi József: Akinek erről tudni kellett, az a Településfejlesztési Bizottság,
melynek elnökét kérem, tájékoztasson bennünket, hogy mi volt a háttérben.
Ölveczki Károly: Szokás eddig sem volt, hogy a szerződéseket behozzuk a testület
elé, de bizottsági ülésen bármikor szívesen látunk, amikor az anyagok előtérbe
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kerülnek, nem hiszem, hogy ez cél legyen az elkövetkezőkben, hogy mindenféle
beruházásnak a részletes műszaki terveit beterjesszük a képviselő-testület elé.
Természetesen, ha érdekel, be kell jönni a bizottsági ülésre.
Reményi Károlyné: Amit a múlt héten elfogadtunk a kerékpárút pótmunkáival
kapcsolatban, az ki volt munkálva, ki volt dolgozva. Azért gondoltam, hogy esetleg
ebből is látnánk, hogy mégis mit takarnak az összegek. Azt én is láttam, hogy a
2010. évi költségvetés terhére volt a határozati javaslat megállapítva, holott az még
el sem készült, el sem fogadtuk, de most már ez korrigálva lett, és ez így helyes.
Miskolczi József: Kérem, aki elfogadja az előterjesztést, mely szerint az öreg
temető melletti parkoló, zárt csapadékvíz elvezető rendszer és közvilágítás
kialakításának munkálataira bruttó 13.782.075,- Ft összeget biztosítsunk az idei
fejlesztési tartalék terhére, 2009-ben, kézfelemeléssel jelezze!
282/2009. (XII.17.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
10 igen szavazattal és 2 tartózkodással
1.) Biztosít az Öreg-temető melletti parkoló, zárt csapadékvíz
elvezető rendszer és közvilágítás kialakításának munkálataira
11.025.660,- Ft+ÁFA, azaz bruttó 13.782.075,- Ft összeget a
2009. évi fejlesztési tartalék terhére.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
4.g./ Támogatási kérelem
Miskolczi József: Ha elfogadja a testület az előterjesztést, kérem, kézfelemeléssel
jelezze!
283/2009. (XII.17.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 12 igen szavazattal
1.) Biztosít 100 ezer forint támogatást képviselő-testületi alapja
terhére a Zoltek Sportegyesület Íjász Szakosztálya számára az
edzői utánpótlás-képzés keretében egy fő tanulmányainak
támogatására.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Miskolczi József polgármester
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Közérdekű bejelentések:
Fleith Péterné: Csinálják a temetővel szembeni oldalt, ahol az Abronits néni lakik, ott
a járda beszakadt. Valaki beletömködött valamit, de a fele, még mindig be van dőlve,
be van dőlve teljesen az árok, ebből következően, aki megy arra autóval látja és
veszélyes ez a rész sötétben.
Herdy Győző Péter: Kérdést intéztek hozzám a Május 1. téren lakók. A régi német
szálló épületének földszintjén, ahol a pékség, kisebb boltok vannak, nagyon rossz
előtte az aszfalt, 10 cm-es bemélyedés van, szerintem veszélyes is, kérdezték, hogy
van-e erre terv, hogy megjavítanánk. Nap, mint nap elég sokan járnak erre.
Miskolczi József: Ez a Május 1. tér 1. számú épület.
Reményi Károlyné: A Felszabadulás tér felé közlekedtem a Május 1. térre egy
órával ezelőtt. Borzasztó síkosak az utak, miért nincsenek homokkal szórva? Nagyon
balesetveszélyesek!
Balázs István: Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy azon felül, ami itt elhangzott az
alapdíj-bevezetéssel kapcsolatosan, elég nagy vita volt a Hétforrás Kft. taggyűlésén.
A közgyűlés elfogadásra javasolta a testületek felé ennek az alapdíjnak a
bevezetését, arra hivatkozva, hogy történt egy feladat-meghatározás is a Kft.
vezetése részére, hogy a veszteség csökkentésére rövid időn belül ki kell
dolgoznunk egy költségcsökkentési munkatervet, ahol részletesen bemutatjuk,
hogyan fognak tudni megspórolni 10 milló forintot. Fognak csinálni egy olyan
munkatervet, ami olyan beruházási jellegű feladatok megoldására ad javaslatot
költség szinten, amivel jelentős költségcsökkentést lehet elérni, átcsoportosítva a
fejlesztési pénzeket, ami utána megtakarítást fog jelenteni. Létszámtervet kell
kidolgoznunk annak érdekében, hogy a Kft. jelenlegi bérköltsége csökkenthető
legyen. Április 30-ára kell egy első negyedéves zárást készítenünk, hogy látszódjon a
gazdálkodás, és azok az irányok, amiben tovább kell menni, tovább kell lépni annak
érdekében, hogy ne az legyen a gyakorlat, hogy nőttek a költségei, nehogy
veszteséges legyen, változtatni kell. Megpróbál a közgyűlés is és a kft. vezetése is
olyan irányba mozdulni, hogy egy ésszerű működést tudjanak bevezetni, mert ami
van most a pénzgazdálkodásban, olyan nagymértékű a kintlévőség, és olyan nagy
banki költségek merülnek fel ez miatt, amit kompenzálni kell. Felmerült még ezen a
közgyűlésen az Aqua Kft. megkeresése, és a többi tulajdonos felvetette a kérdést,
hogy mit jelent ez, és miért jelent meg a Hírmondóban egy olyan tájékoztatás, hogy
ajánlatot adhatnak be, mert úgy hangzott el, hogy Nyerges el akarja adni a Hétforrás
Kft.-t, ez elbizonytalanította őket.
Miskolczi József: Mi jelent meg a Hírmondóban?
Balázs István: Az árajánlattal kapcsolatos tájékoztatás, ez jelent meg a
Hírmondóban. Valahogy ezt a dolgot helyre kell tenni.
Miskolczi József: Bizalmas infót mondtam az egészről Vincze Lacinak, amit csak
neki mondtam, ezt az egész ügyet ő „felfújta”. Az ég világon semmi nem történt
ebben az ügyben! Idejött egy kft., én tájékoztattam a képviselő-testületet erről a
dologról. Majd született a képviselő-testületnek egy javaslata, hogy nézzük meg
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például a Viscosa vízmű megvételét, ennek megfelelően megírtam a levelet Rumy
Zsoltnak, hogy ez ügyben szeretnék vele találkozni, visszaírt, hogy februárban jön
legközelebb Magyarországra, áll a tárgyalás elébe. Folynak bizonyos előkészítések.
Miről döntsünk, semmi más nem történik, mint az, hogy négyféle alternatívát meg kell
majd vizsgálni a tulajdonosoknak, hogy lehetne olcsóbbá tenni a nyergesújfalui
vízellátást. Marci, hozd be légy szíves a szobámból az utolsó havi Hírmondót!
Balázs István: Én nem tudtam megnyugtatni őket ebben az irányban, én mondtam,
hogy szó nem volt erről. Minden Hétforrás Kft.-vel, a vízszolgáltatással kapcsolatos
témáról a Laci tájékoztatást kap, ha konkrétumok lettek volna, ő tudott volna először
mindenről.
Miskolczi József: A Hírmondóban, az önkormányzati hírekben ez áll, amit itt a
képviselő-testületnek is elmondtam, az jelent meg, semmivel sem több : „Október 14én megbeszélést folytattam Kárpáthy Zoltán úrral az AQUA Kft. ügyvezetőjével. A
megbeszélésen a Kft. ajánlatot tett tokodaltárói karsztvíz átvételére, illetve a
település karsztvízzel való vízellátására. Azt kértem, hogy ajánlatát írásban juttassa
el részünkre”. És küldött egy levelet.
Balázs István: Végül is le lett zárva a téma azzal, hogy itt nincs konkrétum, egy
megkeresés volt, ne foglalkozzon vele a taggyűlés.
Ölveczki Károly: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a héten volt a Gerecse-Pilis
Vízi társulásnál a bizottsági ülés, és ott munkalappal igazolták, hogy ők ezt a munkát
– pataktisztítás – elvégezték. Ezt minden évben el kell végezni, mert meglepő módon
szemetelnek a nyergesi lakosok, minden szemetüket oda hordják a folyóba. Új,
országos bizottságot választottak, nem igazán támogatják az állami támogatását a
vízszövetségnek, ez kevesebb lesz, viszont előírták, hogy mennyi lesz a kötelezően
előírt minimális hozzájárulási díj. Elképzelhető, hogy növekedni fog annak összege.
A behajtásra, mivel nagyon nagy a kintlévőségük, a bizottság egy behajtó céget
bízott meg, így próbál hozzájutni a pénzéhez.
Miskolczi József: Sajnos, Nyergesújfalu lakossága nemcsak a patak partjára visz
szemetet, hanem a Duna-partra is. Végigjárva a Zoltek „repi” szállótól a patakpartig,
ezen a részen, büszkék lehetünk, van ott anyag bőven. Köszönöm mindenkinek a
megjelenést, a jelzett kérdéseket a kollegáknak eljuttatjuk. A mai képviselő-testületi
ülést és ezzel a 2009-es évet – testületi ülések szempontjából – bezárjuk.
Több közérdekű hozzászólás nem lévén, Miskolczi József polgármester az ülést 1720
órakor bezárta.
K.m.f.

Adolf Józsefné
jegyző

Miskolczi József
polgármester

