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Havasi Sándorné közigazgatási osztályvezető
Mihelik Magdolna önkormányzati titkár
Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető
Hatos Ágnes építési és településfejlesztési referens
Tiba István Andor műszaki ügyintéző
Kissné Monori Erzsébet igazgatási ügyintéző
Magyaráné Kaiser Zsuzsanna Bóbita Óvoda és Bölcsőde
intézményvezető
Pásztói Tamás Szabolcsi Bence Zeneiskola igazgató
Szabó András Nyerges TV

Miskolczi József polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a jelenlévőket
és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 11 fő képviselő jelen van, a testületi ülés
határozatképes, és azt 1630 órakor megnyitja.
Miskolczi József: A meghívóban jelzett napirendi pontokat javasolom tárgyalni az
alábbi változtatásokkal:
- az „egyebek” a.) napirendi pontjában szereplő „Távhő” rendelet és
üzemeltetési szerződés elfogadása” című napirendet kérném levenni a
napirendek közül, majd a részletes indokolás elhangzik a településfejlesztési
osztályvezető által,
- a c.) „Fogorvosi pályázatok elbírálása”, és
- a „Kitüntetési javaslatok” című napirendeket utolsóként, zárt ülés keretében
tárgyalja a testület.
Két új napirendi pontot javasolok felvenni a mai ülésre:
- „Vis maior igényléssel kapcsolatos döntéshozás” Fekete Márton
településfejlesztési osztályvezető, valamint
- „Területi Védőnői Szolgálat megüresedett álláshelyére pályázat kiírása” című
napirendet a polgármester előterjesztésében.
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Kérdezem a jelenlévőket, hogy ezeken a változtatásokon túl kívánnak-e plusz
napirendet felvetetni? Ha nem, aki a napirendi pontokra tett ajánlásomat elfogadja,
kérem, kézfelemeléssel jelezze!
119/2010. (VI.24.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 11 igen szavazattal
Elfogadja a képviselő-testületi ülés napirendjeit.
Napirend:
1.) Rendelettervezet a 2010. évi költségvetési rendelet módosításáról
Előadó: Miskolczi József polgármester
2.) A Szabolcsi Bence Zeneiskola igazgatói álláshelyére beérkezett pályázat
elbírálása
Előadó: Mihelik Magdolna önkormányzati titkár
3.) A Bóbita Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére beérkezett
pályázatok elbírálása
Előadó: Mihelik Magdolna önkormányzati titkár
4.) Javaslat a Képviselő-testület 2010. II. félévi munkatervére
Előadó: Miskolczi József polgármester
5.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző
testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előadó: Miskolczi József polgármester
6.) Egyebek:
a.) A nyergesújfalui 439/35 hrsz.-ú közterület megosztása
Előadó: Hatos Ágnes építési és településfejlesztési referens
b.) Nyergesújfalu Felszabadulás téri út pályázat maradványról történő
lemondás
Előadó: Tiba István műszaki ügyintéző
c.) A Bóbita Óvoda és Bölcsőde nevelési programjának módosítása
Előadó: Mihelik Magdolna önkormányzati titkár
d.) Belterületi vízrendezéssel érintett utak felújításának tervezéséhez
fedezet biztosítása
Előadó: Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető
e.) Támogatási kérelmek
Előadó: Mihelik Magdolna önkormányzati titkár
f.) Szúnyoggyérítés plusz költségei
Előadó: Dr. Molnár Lívia aljegyző
g.) Vis maior igényléssel kapcsolatos döntéshozás
Előadó: Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető
h.) Területi Védőnői Szolgálat megüresedett álláshelyére pályázat kiírása
Előadó: Miskolczi József polgármester
i.) Fogorvosi pályázatok elbírálása (zárt ülés)
Előadó: Miskolczi József polgármester
j.) Kitüntetési javaslatok (zárt ülés)
Előadó: Miskolczi József polgármester
1./ Rendelettervezet a 2010. évi költségvetési rendelet módosításáról
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Csomor Ildikó: A rendelettervezet címében szeretnék kérni egy kiegészítést. A cím
így folytatódna: „….végrehajtásának szabályairól szóló 5/2010. (II.12.) önkormányzati
rendeletének módosításáról”. A szöveges előterjesztésben szerepel a fejlesztési
kiadások között, hogy 6.100 e Ft-ot elkülönít a testület a Szabadság domb 35. szám
alatti családi ház vásárlására, ezt a fejlesztési tartalékból biztosította, viszont ezzel a
kiadással szemben van egy 911 e Ft-os lakásbérleti jog megváltásával kapcsolatos
bevétel, ami a működési bevételeket emeli, illetve ez az összeg a fejlesztési
tartalékot fogja növelni. Ez miatt a módosított költségvetési rendeletnek a bevételi és
kiadási összege 2.971.558 e Ft-ra változik. A szöveges előterjesztés 4. oldalának
közepén a dologi kiadások között a Crumerum Fesztivál támogatása sorban az 1.800
e Ft támogatás úgy jelenik meg, hogy teljes egészében a képviselői alapból került
finanszírozásra, viszont ebből csak 300 e Ft a képviselői alap, az 1.500 e Ft a
működési tartalékból származik.
Balázs István: A bizottság részletesen megvizsgálta az I-V. hónap gazdasági
eseményeiről készült rendelettervezetet, ami az időközben bekövetkezett gazdasági
változások és az önkormányzat gazdálkodásának eseményeit tartalmazza, és a
képviselő-testületi döntéseket, melyeknek pénzügyi vonatkozásai vannak. Az anyag
pontos, szabályszerű, a bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Ölveczki Károly: Nagyon örülök, hogy 97 millió forinttal megint növekszik a
költségvetés főösszege. Hiába akartam összeadni a kiadási és bevételi oldalt, hogy
honnan jön ki ez a 97 millió, nem találtam. Jobban „képviselő-centrikusan” kellene
összeállítani az anyagot, hogy mindenki megértse.
Csomor Ildikó: A bevételi oldalt is kiemelt soronként tartalmazza a szöveges
előterjesztés. Az intézményi működési bevételek 291 e Ft-tal, a sajátos működési
bevételek 250 e Ft-tal, legnagyobb mértékben a központi költségvetésből származó
források 57 millió forinttal, felhalmozási bevételeink 3.167 ezer forinttal emelkedtek.
Támogatás értékű bevételeink 12 illetve 5,7 millió forinttal emelkedtek.
Ölveczki Károly: Ha kiemelnek számokat, ki kellene jönnie a főösszegnek.
Miskolczi József: Írjuk le, hogy „az alábbi tételekből adódik:”.
Csomor Ildikó: Van az anyag végén egy összefoglaló kimutatás, ami tartalmazza,
hogy a 97 millió forint miből jött össze, tehát az intézmény működési bevételei plusz
291 ezer forint, és az előterjesztés szöveges részében benne van, hogy ez a 791
ezer forint a luka-dűlői értékesített családi ház áfája.
Miskolczi József: Az a kérés, hogy a legközelebbi költségvetés módosításánál egy
mellékletben adjunk helyet ennek az igénynek. Javasolom az elhangzott
módosításokkal elfogadni a rendelettervezetet. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze!
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúan, 11 igen
szavazattal megalkotta 11/2010.(VI.25.) számú rendeletét az önkormányzat
2010. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól
szóló 5/2010. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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2./ A Szabolcsi Bence Zeneiskola igazgatói álláshelyére beérkezett pályázat
elbírálása
Gelencsér Géza: Egy pályázat érkezett be, amit a bizottság átnézett, meghallgatta a
pályázót. Figyelembe vette a pályázathoz benyújtott összes véleményt. A
Közoktatási Bizottság egyhangúan javasolja a pályázat elfogadását.
Miskolczi József: Aki elfogadja az előterjesztést, hogy bízzuk meg Pásztói Tamást
2010. augusztus 16. – 2015. augusztus 15. között a Szabolcsi Bence Zeneiskola
igazgatójának, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
120/2010. (VI.24.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 11 igen szavazattal
1.) Megbízza határozatlan közalkalmazotti jogviszonya mellett a
Szabolcsi Bence Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (zeneiskola)
magasabb vezetői feladatainak ellátásával Pásztói Tamást a 2010.
augusztus 16. – 2015. augusztus 15. közötti időszakra.
2.) A megbízás időtartamára illetményét az alábbiak szerint állapítja meg:
Kjt.1.sz.melléklete szerinti garantált illetmény (G.13)
200.978 forint
További szakképesítéssel összefüggő illetménynövekedés:
6.000 forint
Magasabb vezetői pótlék mértéke a pótlékalap 230 %-a
46.000 forint
Minőségi illetménypótlék:
5.250 forint
Járandóságok összesen:
258.228 forint
3.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. augusztus 15.
Felelős: Miskolczi József polgármester
Miskolczi József: Gratulálunk, további jó munkát kívánunk!
3./ A Bóbita Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére beérkezett
pályázatok elbírálása
Gelencsér Géza: Az előzetesen jelzett két pályázat helyett egy érvényes pályázat
érkezett, amelyet a Közoktatási Bizottság áttekintett, megtárgyalt, meghallgatta a
pályázót, aki eddig is ezt a posztot töltötte be. A bizottság egyhangúan javasolja a
pályázat elfogadását.
Miskolczi József: Aki elfogadja, hogy 2010. augusztus 1-től 2015. július 31-ig
Magyaráné Kaiser Zsuzsannát nevezzük ki a Bóbita Óvoda és Bölcsőde
vezetőjének, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
121/2010. (VI.24.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 11 igen szavazattal
2.) Megbízza határozatlan közalkalmazotti jogviszonya mellett a Bóbita
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Óvoda és Bölcsőde magasabb vezetői feladatainak ellátásával
Magyaráné Kaiser Zsuzsannát a 2010. augusztus 1-jétől – 2015.
július 31-éig terjedő időszakra.
2.) A megbízás időtartamára illetményét az alábbiak szerint állapítja meg:
Kjt.1.sz.melléklete szerinti garantált illetmény (G.12)
193.040 forint
További szakképesítéssel összefüggő illetménynövekedés:
9.652 forint
Magasabb vezetői pótlék mértéke a pótlékalap 300 %-a
60.000 forint
Minőségi illetménypótlék:
5.250 forint
Járandóságok összesen:
267.942 forint
3.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. augusztus 15.
Felelős: Miskolczi József polgármester
Miskolczi József: Gratulálunk intézményvezetői munkájához és jó szünetet
kívánunk!
4./ Javaslat a Képviselő-testület 2010. II. félévi munkatervére
Dr. Molnár Lívia: Az október 28-ára tervezett ülés napirendjéről kérem levenni a 2)
pontot, a képviselő-testület 2011-2014. közötti ciklusára vonatkozó gazdasági
programot, mert az önkormányzati törvény szerint erre hat hónap áll rendelkezésre,
majd a következő féléves munkatervnél fogjuk tervezni.
Miskolczi József: Aki az említett egy módosítással elfogadja a munkatervet, kérem,
kézfelemeléssel jelezze!
122/2010. (VI.24.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 11 igen szavazattal
1.) Elfogadja a Képviselő-testült 2010. II. félévi munkatervét.
2.) Utasítja a jegyzőt, hogy a napirendek előadóit írásban értesítse.
Határidő: 2010. július 15.
Felelős: Adolf Józsefné jegyző
5./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző
testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Dr. Fekete György: Korábban felmerült a Kernstok Iskola felújításánál a lapos tető
kiváltása, a villamos berendezésekkel kapcsolatban is volt egyeztetés. Ez milyen
eredményt hozott? Lesz-e nem lapos tetős megoldás, Ölveczki úr által javasolt és
teljesen ésszerű elektromos hálózat bővítés a későbbi informatikai és egyéb
távvezérlésű rendszer kialakítására? A más fajta alapozás jelent-e plusz költséget a
beruházásnál, és ha igen, mekkorát? A beszerzéssel megtörtént igazolás kifizetése
nyilván az egész végösszeget nem befolyásolja, a mi kifizetési ütemezésünket
befolyásolja-e?
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Balázs István: Az előterjesztésben az áll, hogy a június 10-ei kistérségi ülésen
kibővült az Esztergom-Nyergesújfalui Kistérség Gyula irányában, milyen
együttműködési megállapodást köt az itteni kistérség egy Labdarúgó Akadémiával?
Mit jelent a háziorvosi ügyelet esetében az, hogy új közbeszerzési kiírásra nem került
sor, mennyiben segít ez a meglévő helyzeten, mi változhat?
Miskolczi József: Kérem Ölveczki Károly képviselő urat, hogy az első kérdést – a
lapos tetőt és a villamos kérdést – válaszolja meg.
Ölveczki Károly: A lapos tető kérdésében egy kis félreértés volt a tervező és
köztem, igazából az én szakmai tudásomban voltak hiányosságok. Kiderült, hogy a
lapos tető esetében maximum 10 %-os lejtésig fel lehet menni az ún. lapos tetővel,
de attól az még lapos tető elnevezést kap. A tervező 3-4 %-os lejtéssel tervezte a
tetőt, abban állapodtunk meg, hogy ezt fel lehet emelni 7 vagy 10 %-ig. Ha ezen a
százalékon átesik, akkor a hőszigetelésre beadott pályázatunkkal van baj. Lapos tető
lesz, de 8-10 %-os lejtéssel elkészített. A villamos tervekkel kapcsolatban, mivel
olyan többletmunkákat akartak betervezni, amit a tervező eredetileg sem tervezett
be, a tervezőtől függetlenül tudjuk megvalósítani, és célszerűnek tartom azt, hogy
azzal a kivitelezővel csináltatnánk meg, aki a villamos szerelést végzi, hogy lehetőleg
minél jobb és szakszerűbb legyen. A gépészeti átalakításokra vonatkozóan
szakaszolni akartuk az egyes tantervek fűtési köreit, ehhez hozzá kell járulnia az
eredeti tervezőnek, mert elveszítjük a szavatosságot, és ezt úgy próbáltuk
megoldani, hogy az eredeti tervező bevonásával módosítanánk ezeket a terveket,
hogy a szakaszolásokat meg lehessen csinálni. Minden olyan kábelt szeretnénk
bevezetni, amire a későbbiek folyamán a technika fejlődésével szükség lehet.
Természetesen ez többlet költséggel fog járni.
Miskolczi József: Többlet költséggel nem járnak, gyakorlatilag ugyanaz, ezeknek a
számlázással kapcsolatos dolgoknak nincs többlet költsége. A hivatal részéről történt
egyeztetések alapján ezek jogosak. A kistérség ülésén megszavaztuk az egész
ügyletet, Gyulán működik egy Katolikus Labdarúgó Akadémia, amit Grosics Gyula
hozott létre, és ennek a motorja a volt esztergomi plébános, ma püspök, Kis-Rigó
László kötődése Esztergomhoz. Ez gesztus értékű döntés volt. A háziorvosi
ügyeletre éppen azért nem írta ki a Kistérségi Társulás a pályázatot, mert meg van
elégedve a jelenlegivel, ha kiírtuk volna, akkor a jelenlegiek nem pályázattak volna,
ugyanis a jelenleg érvényben lévő jogszabály nem ad lehetőséget arra, hogy további
alvállalkozónak adja, jelen pillanatban is ez történik. Ezért vár most a Kistérség arra,
hogy a jogszabály megváltozzon, és a pályázatot ki lehessen írni.
Ölveczki Károly: Ne húzzuk-halasszuk a határidőt, próbáljunk szigorúan fellépni az
iskola felújítási határidőnél.
Miskolczi József: Kivitelezésben ez a 15 nap többletet okoz, ezt kérték. A
számlázással kapcsolatban kérik ezt a módosítást, hogy minden részszámlában
elszámolható legyen a szállítólevéllel és tárolási nyilatkozattal igazolt beszerzés.
Hatos Ágnes: Az volt a lényege, hogy minden számlázási határidőhöz volt egy
kötbér rendelve. A számlázáshoz határidők voltak, mivel csúsztunk már most az
elején, azt mondtuk, hogy ne 10-20-30 %-nál kezdjünk el kötbérezni, hanem a 40 %nál, amihez szintén kötünk egy határidőt. Akkor ez a 15 nap csúszás behozható,
hogy ne hozzuk a kivitelezőt olyan helyzetbe, hogy mi folyamatosan kötbérezzük őt.
Ez csak a belső határidőkhöz számít. Fizikailag képtelen lesz teljesíteni.
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Szlávik József: Egy hónapot csúsztunk el, ez növelte a befejezést?
Hatos Ágnes: Nem, november 26-a a befejezés időpontja.
Miskolczi József: Aki elfogadja az előterjesztést a határozati javaslattal, kérem,
kézfelemeléssel jelezze!
123/2010. (VI.24.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 11 igen szavazattal
1.) Elfogadja a 97/2010. (V.13.), a 98/2010. (V.13.), a 100/2010. (V.27.),
a 101/2010. (V.27.), a 102/2010. (V.27.), a 104/2010. (V.27.), a
105/2010. (V.27.), a 107/2010. (V.27.), a 108/2010. (V.27.), a
110/2010. (V.27.), a 111/2010. (V.27.), a 112/2010. (V.27.), a
113/2010. (V.27.) és a 114/2010. (V.27.) számú, lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt
időszak eseményeiről szóló tájékoztatókat.
2.) Elfogadja a Kavics Trade Kft. Kernstok Károly Általános Iskola
építésével kapcsolatban kötött szerződés-módosítási javaslatát a
melléklet szerinti tartalommal.
3.) Utasítja a polgármestert a szerződés-módosítás megkötésére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
6.a.) A nyergesújfalui 439/35 hrsz.-ú közterület megosztása
Ölveczki Károly: A bizottság nem igazán értette a lényegét. Ha ez rendelet, ha az
Égáznak ilyen előírása van, nincs mit tenni, meg kell osztani ezt a telket. Maradjon
ez így, egy csomagban, a többi lehet továbbra is közterület, de további megosztást
nem javasolok. A bizottság támogatta az előterjesztésben foglaltakat.
Miskolczi József: Aki elfogadja az előterjesztést a határozati javaslattal, kérem,
kézfelemeléssel jelezze!
124/2010. (VI.24.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 11 igen szavazattal
1.) Elhatározza a 439/35 hrsz.-ú közterület megosztását a mellékelt
vázrajz szerint, a „sportcentrum – szabadidőközpont” megnevezésű
439/37 hrsz.-ú és a „közterület” megnevezésű 439/36 hrsz.-ú
ingatlanokra.
2.) Elhatározza a gáz-elosztóvezeték kiépítését és erre 300.000,- Ft
költség megelőlegezését a fejlesztési tartalék terhére.
3.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
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Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
6.b./ Nyergesújfalu Felszabadulás téri útpályázat maradványról történő
lemondás
Ölveczki Károly: A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztésben leírtakat.
Miskolczi József: Javasolom az előterjesztés elfogadását. Aki elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze!
125/2010. (VI.24.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 11 igen szavazattal
1.) Elhatározza, hogy lemond a 110002009U számú, „Nyergesújfalu
Felszabadulás téri önkormányzati belterületi útburkolat felújítása”
című megvalósult pályázat pénzügyi elszámolása alapján a 18.690,Ft támogatási maradvány összegről.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
6.c./ A Bóbita Óvoda és Bölcsőde nevelési programjának módosítása
Gelencsér Géza: A bizottság nem tárgyalta az anyagot. Ha figyelmesen elolvassuk
az előterjesztést, akkor világosan érthető, hogy támogatási igényt nyújtottunk be,
melynek feltétele a program bizonyos fokú módosítása. Formalitásról van szó.
Miskolczi József: Mi van akkor, ha a bajóti képviselő-testület egy-két ponttal nem
ért egyet? Holnap rendkívüli testületi ülést kell összehívni?
Mihelik Magdolna: A társulási megállapodásban nem tér ki a pedagógiai programok
módosítására, nincs benne, hogy Bajót Képviselő-testületének a hozzájárulása is
szükséges. Mi vagyunk a fenntartók, és mi döntünk.
Miskolczi József: Javasolom az előterjesztés elfogadását a határozati javaslattal.
Aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
126/2010. (VI.24.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 11 igen szavazattal
1.) Jóváhagyja a Bóbita Óvoda és Bölcsőde Nevelési Programjának a
Bajóti Tagóvodára vonatkozó integrációs programmal történő
kiegészítését, egyben felhatalmazza a polgármestert a Nevelési
Programot jóváhagyó nyilatkozat aláírására.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
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Határidő: azonnal
Felelős: Miskolczi József polgármester
6.d./ Belterületi vízrendezéssel érintett utak felújításának tervezéséhez fedezet
biztosítása
Ölveczki Károly: A csapadékvizes pályázatnál beszéltünk arról, hogy célszerű lenne
ezeknek az utaknak előkészíteni a konstrukcióját, legyenek kész tervek az összesre.
A beérkezett három, értékelhető ajánlat közül messzemenően a Partner Mérnöki
Iroda Kft. ajánlata volt a legjobb. Javasoljuk az előterjesztés elfogadását.
Miskolczi József: Javasolom, hogy fogadjuk el az előterjesztést az említett
összeggel. Aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
127/2010. (VI.24.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 11 igen szavazattal
1.) Biztosít 4.470.000,- Ft+25 % ÁFA = 5.587.500,- Ft összeget a
Szabadság liget utca, a Beloiannisz utca, a Balassa Bálint utca, a
Dózsa György utca, a Tölgyfa utca, az Akácfa utca, a Krisztina tér, a
Cserfa utca, a Honvéd utca, a Kölcsey utca út és járda felújítása és a
kapcsolódó kisfeszültségű hálózatok és közvilágítás felújítása
tervezésére, a fejlesztési tartalék terhére.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
6.e./ Támogatási kérelmek
Miskolczi József: Az első kérelem a Szalézi-Irinyi Középiskola kérelme, iskolabútor
beszerzéséhez 450 ezer forint támogatást kérnek.
Gelencsér Géza: Legutóbb szóba került, hogy a Kernstok Iskola felújításával
kapcsolatban a gimnázium ad elhelyezési lehetőséget. Ha valóban úgy van, akkor
érthető talán a kérelem, és akkor méltónak is találom támogatásra. Különben más
fénye lenne a dolognak.
Szlávik József: A mostani helyzet szerint nem vesszük igénybe a gimnáziumot
egyik variációnál sem.
Miskolczi József: Lakossági kérés volt, hogy csak délelőtt legyenek tanítási napok.
Ki fogadja el, hogy biztosítsunk 450 ezer forint támogatást a gimnázium iskolabútorbeszerzéséhez? Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
128/2010. (VI.24.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 11 igen szavazattal
1.) Biztosít 450 ezer Ft támogatást képviselő-testületi alapja terhére a
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Szalézi-Irinyi Középiskola iskolabútor-beszerzési tervéhez.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Miskolczi József polgármester
Miskolczi József: A következő támogatási kérelem a Vöröskereszttől érkezett, a
nyergesújfalui karácsonyi élelmiszer- és ajándékosztáshoz és a megyei
gyermekkarácsony költségeihez kértek 450 ezer forint hozzájárulást.
Gelencsér Géza: A szövegből, ha jól látom, az derül ki, hogy noha a megyei
vöröskereszt kéri a támogatást, a nyergesújfalui támogatandók részére használják fel
a pénzt.
Fleith Péterné: Igen. Csak ők kérhetik, mi nem kérhetjük.
Miskolczi József: Aki elfogadja a 450 ezer forint támogatást a Vöröskereszt részére,
kérem, kézfelemeléssel jelezze!
129/2010. (VI.24.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 11 igen szavazattal
1.) Biztosít 450 ezer Ft támogatást a Magyar Vöröskereszt KomáromEsztergom Megyei Szervezete számára – a nyergesújfalui karácsonyi
élelmiszer- és ajándékosztás (400 ezer forint) és a megyei
gyermekkarácsony (50 ezer forint) költségeihez való hozzájárulás
céljával – a képviselői alap terhére.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
Miskolczi József: A következőben a Zoltek SE. Természetjáró Szakosztály 150 ezer
forint támogatást kér utazási költségeihez való hozzájárulás céljából. Ezzel
kapcsolatban van-e kérdés? Ha nincs, aki elfogadja, hogy biztosítsunk 150 ezer
forintot a Természetjáró Szakosztálynak, kézfelemeléssel jelezze!
130/2010. (VI.24.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 11 igen szavazattal
1.) Biztosít 150 ezer Ft támogatást a Zoltek Nyergesújfalu Sportegyesület számára a Természetjáró Szakosztály utazási költségeihez való
hozzájárulás céljával a képviselői alap terhére.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
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Miskolczi József: A nyugdíjas köztisztviselők számára köztisztviselők napjára
biztosítandó összeg, 200 ezer forintot tartalmaz az előterjesztés. Aki elfogadja, hogy
biztosítsunk a nyugállományba vonult köztisztviselők számára 200 ezer forint
támogatást a Köztisztviselők Napja alkalmából, és csoportosítsuk át az összeget a
dologi előirányzathoz, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
131/2010. (VI.24.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 11 igen szavazattal
1.) Biztosít 200 ezer Ft-ot az önkormányzat nyugállományba vonult
köztisztviselői számára Köztisztviselők Napja alkalmából,
átcsoportosítja az összeget a dologi kiadások előirányzatához.

és

2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Miskolczi József polgármester
Miskolczi József: A Gyermek Labdarúgásért Nyergesújfalun Közhasznú Alapítvány
250 ezer forintot kér a Debrecenben megrendezendő tornához való részvételhez.
Kinek van ezzel kapcsolatban kérdése?
Szlávik József: Ez szinte jutalom lesz ezeknek a gyerekeknek, akik egész évben
nagyon jól szerepeltek. A diákolimpián nyertek, részt vettek egy országos kupán,
ahol az országból negyven valahány csapat jutott be, ott is nagyszerűen szerepeltek,
ez egy újabb kupa lesz számukra.
Miskolczi József: Aki egyetért az előterjesztéssel, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
132/2010. (VI.24.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 11 igen szavazattal
1.) Biztosít 250 ezer Ft támogatást a Gyermek Labdarúgásért
Nyergesújfalun Közhasznú Alapítvány számára a 2010. augusztus
13-15-e között Debrecenben megrendezendő XX. OTP Bank
Karnevál Kupán szereplő 25 fős csapat szállás- és étkezési
költségeinek finanszírozása céljából képviselő-testületi alapja terhére.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
Miskolczi József: Az „Öregkő Lovasai” Sportegyesület 100 ezer forintot kért családi
sportnap „Nyitott lovarda” programjának megszervezéséhez. Kinek van ezzel
kapcsolatban kérdése? Aki egyetért vele, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
133/2010. (VI.24.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 11 igen szavazattal
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1.) Biztosít 100 ezer Ft támogatást Sebák Andrea Városi Családi
Sportnap „Nyitott lovarda” programjának megszervezéséhez a
képviselő-testületi alap terhére.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
Miskolczi József: Következő Cukorbetegek Egyesülete, itt a Mihelik Magdolnát
kérdezem, hogy tud-e már ezzel kapcsolatban mondani valamit, vagy későbbre
tegyük a tárgyalását?
Mihelik Magdola: Ezt a tanácskozási szünet utánra tegyük.
Miskolczi József: Következő támogatási kérelem a Zoltek Nyergesújfalu
Sportegyesület Kajak-kenu Szakosztályé. Ezt is a tárgyalási szünet után tárgyaljuk?
Mihelik Magdolna: Igen
Miskolczi József: Utolsó kérelem két beteg gyermek szüleinek támogatási kérelme,
ezeket is majd tanácskozási szünet után tárgyaljuk.
6.f./ Szúnyoggyérítés plusz költségei
Dr. Molnár Lívia: Kis magyarázat, hogy miért 500 ezer forint összeggel számoltam.
Hummel Rudolffal egyeztettem, és ő azt mondta, hogy mivel több település
összefogásával történnek meg a további szúnyoggyérítések, hiszen csak egyet
biztosít a Kistérség, ennek a költsége kb. 300 ezer forintra jön ki, a földi és a légi
szúnyoggyérítést is beleértve, ezért én három gyérítéssel számolva így kalkuláltam.
Miskolczi József: Elhagytunk egy biológiai földi szúnyoggyérítést, ezt beteszik a
„nagy kalapba”. A földi még nem is volt meg az időjárás miatt.
Dr. Molnár Lívia: Szombatra mondták a földi szúnyoggyérítést.
Balázs István: Tavaly a repülőgép vagy tízszer ment, idén kevesebbszer, talán
négyszer. Nem lehet ezt valakinek ellenőrizni?
Dr. Molnár Lívia: Nem lehet, a szakszemélyzet nem engedi, hogy bárki is felüljön a
repülőre.
Miskolczi József: Javasolom az előterjesztés elfogadását a határozati javaslattal.
Aki egyetért, kérem jelezze!
134/2010. (VI.24.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 11 igen szavazattal
1.) Biztosít a 2010. évi szúnyoggyérítések többletköltségeire 500.000,- Ft
+ ÁFA összeget a pótlékok, bírságok terhére.
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2.) Utasítja a polgármestert
megtételére.

a

további

szükséges

intézkedések

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
6.g./ Vis maior igényléssel kapcsolatos döntéshozás
Ölveczki Károly: Az anyagban leírt területen sokan voltak kint, megnézték,
véleményünk az, hogy ha tudunk pénzt hozni hozzá, akkor pályázzunk rá.
Miskolczi József: Aki elfogadja az előterjesztés határozati javaslatát, kérem,
kézfelemeléssel jelezze!
135/2010. (VI.24.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 11 igen szavazattal
1.) Igényt nyújt be az Önkormányzati Minisztérium vis maior tartalék
előirányzatára a nyergesújfalui 2010 májusi esőzések
következtében bekövetkező alábbi konkrét káreseményre:
Nyergesújfalu 1131 helyrajzi számú ingatlan (Szabadság-domb)
alatti pincebeomlás miatti közterület beszakadás.
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior igény
Források összesen

2010. év
1.417.500,- Ft
3.307.500,- Ft
4.725.000,- Ft

%
30
70
100

2.) Nyilatkozza, hogy a helyreállítások tervezett összköltsége bruttó
4.725.000,- Ft, amelynek fedezetét az önkormányzat részben
tudja biztosítani, egyidejűleg az önkormányzat nyilatkozik, hogy
a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi. A
bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az önkormányzat
biztosítással nem rendelkezik.
3.) Elhatározza, hogy a károsodott ingatlanokra értékkövető
határozatlan időtartamú biztosítást köt és vállalja annak 4 éven
keresztül történő fenntartását, és a helyreállítási munkákat
követően 22 munkanapon 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 1.417.500,- Ft
összeget a fejlesztési tartalék terhére.

14

6.) Felhatalmazza a polgármestert a vis maior igénybejelentés
benyújtására.
Határidő: 2010. június 28.
Felelős: Miskolczi József polgármester
6.h./ Területi Védőnői Szolgálat megüresedett álláshelyére pályázat kiírása
Miskolczi József: Az előterjesztést most kapták meg a képviselők, ebből kiderül,
hogy egyik védőnőnk azonnali hatállyal elhagy bennünket, erre készült el a pályázati
kiírás, bizottság sem tárgyalhatta, ez a mai postával érkezett, szívem szerint nem
engedtem volna az anyagot ide.
Adolf Józsefné: Két hónap a közalkalmazott lemondási ideje, ebből egy hónapot el
kell engedni, egy hónapot nyertünk volna az egésszel, neki a budapesti állásának
betöltésében gondot jelentett volna. Így-is úgy-is helyettesíteni kellett volna. Még egy
hónap, augusztusban tudtuk volna kiírni a pályázatot, saját magunk ellen léptünk
volna.
Miskolczi József: Javasolom az előterjesztés elfogadását, a pályázat kiírását. Aki
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
136/2010. (VI.24.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 11 igen szavazattal
1.) Pályázatot ír ki a melléklet szerinti tartalommal a védőnői álláshely betöltésére.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
Miskolczi József: 10 perc tanácskozási szünetet rendelek el.
A képviselő-testület 10 perc tanácskozási szünetet tartott.
6.i./ Támogatási kérelmek
Miskolczi József: Három támogatási kérelem maradt még. A Komárom-Esztergom
Megyei Cukorbetegek Egyesülete nyergesújfalui klubjának eszközbeszerzésére kért
pénzt. 250 ezer forintról szól a kérelem. Mihelik Magdolna mondja el, hogy mi a
javaslat..
Mihelik Magdolna: A határozati javaslatot kiegészítve felolvasnám: „Biztosítson 140
ezer forint támogatást a Komárom-Esztergom Megyei Cukorbetegek Egyesülete
nyergesújfalui klubjának eszközbeszerzésére (pulzáló mágnesterápiás készülék)
képviselő-testületi alapja terhére.
Miskolczi József: Aki elfogadja, hogy a Cukorbeteg Klub 140 ezer forint
támogatásban részesüljön, kérem, jelezze!
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137/2010. (VI.24.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 11 igen szavazattal
1.) Biztosít 140 ezer Ft támogatást a Komárom-Esztergom
Megyei Cukorbetegek Egyesület nyergesújfalui klubjának
eszközbeszerzésére
(pulzáló
mágnesterápiás
készülék)
képviselő-testületi alapja terhére.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
Miskolczi József: A Zoltek Nyergesújfalu Sportegyesület Kajak-kenu Szakosztálya
hajópark-fejlesztése céljából kér 400 ezer forintot. Aki egyetért azzal, hogy 400 ezer
forint támogatásban részesüljön a Szakosztály, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
138/2010. (VI.24.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 11 igen szavazattal
1.) Biztosít 400 ezer Ft támogatást a Zoltek Nyergesújfalu Sportegyesület Kajak-kenu Szakosztálya számára hajópark-fejlesztés
céljából a képviselő-testületi alap terhére.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
Miskolczi József: Az utolsó támogatási kérelem két beteg gyermek gyógyításához
kért támogatást. Az a javaslat, hogy Szilágyiné Jakus Ibolya és Sexerné Lőcsei
Adrienn gyermekei gyógyítására a képviselő-testület 400-400 ezer forint támogatást
adjon. Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
139/2010. (VI.24.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 11 igen szavazattal
1.) Biztosít 400 ezer Ft támogatást képviselői alapja terhére
Szilágyiné Jakus Ibolya részére, beteg gyermeke gyógykezelési
költségeihez történő hozzájárulás céljából.
2.) Biztosít 400 ezer Ft támogatást képviselői alapja terhére
Sexerné Lőcsei Adrienn részére, beteg gyermeke gyógykezelési
költségeihez történő hozzájárulás céljából.
3.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
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Miskolczi József: A zárt ülés előtt közérdekű bejelentések megtételére van
lehetőség.
Közérdekű bejelentések:
Szlávik József: A Zelk Zoltán utcának zárt út részénél van egy part, korábban
foglalkoztunk vele, és most a vizes idő miatt az ott lakók aggodalmukat fejezték ki,
hogy nem történt semmi az eredeti állapot visszaállítására. Az esős időjárás miatt
újra csúszásnak indult a rézsű.
Fleith Péterné: Az Abronics néninél, a temetővel szemben van egy kanyar, autóból
ez nem látható, de aki a járdán megy, az látja. A járdán volt egy nagy lyuk, azt
betoldották, de belecsúszott a folt, így szintkülönbség van a járdában. Rengeteg idős
megy arra, nagyon balesetveszélyes. Sőt, a járda most meg is csúszott, és a járda
felől lejt.
Ölveczki Károly: A bizottsági ülésen felmerült az, hogy a városnak létre kellene
hoznia egy tervbíráló bizottságot, mivel a városnak a beruházásoknál nincsenek
igazán zsűriztetve az egyes benyújtott tervek, azok elfogadása után jövünk rá, hogy
valami probléma volt. Az a javaslat, hogy minden városi beruházás előtt legyen
tervbíráló zsűri, amiben a Településfejlesztési Bizottság venne részt, és az oda
delegáltak.
Balázs István: Sokan észrevételezték, hogy szépen elkészült az új egészségház, az
akadálymentesítés is. Nem értik azt, ha innen bemegyünk a járda részen, a főút felől,
rendben van és megközelíthető, ha a gyógyszertár felől indulunk el, a másik oldalon
rögtön egy lépcső van hátul. A gyerek rendelőnél ugyan így van. Az első oldalról a
járda rész akadálymentesítéssel, lejtéssel éri el a bejáratot, hátra, a gyógyszertár
irányába elég jelentős lépcső van. Ez véletlenül történt igy, ha igen, akkor kerüljön
korlát a végére, mert babakocsival nem tudják használni.
Gelencsér Géza: Az új egészségháznál a homlokzat előtt nagyon szép sziklakertet
alakítottak ki. De a Kossuth Lajos utca járdája és a bejáratnál, megint magyar szokás
szerint derékszögben alakították ki a bejáratot, senki nem fogja figyelembe venni,
rátaposnak, balesetveszélyes és esztétikailag is kifogásolni való. A derékszöget le
kellene kerekíteni.
Abronits Tamás: A Bóbita Óvoda bölcsődei részénél teljesen beázik az épület az
újonnan felújított részen, már botrány, ahogy most kinéz. Nem lenne probléma, ha
nem három hónapja újíttattuk volna fel az egészet. A Váci utca és a Vadkörtefa utca
kereszteződésénél két baleset is történt. Felvetődött, ha lassítót nem is, de
elsőbbségadás kötelező háromszöget fel kellene festetni az aszfaltra mind a két
irányból. Tábla van, de az útra is fel kellene festeni. Nem lehetne-e ezt kijelölni
lakópihenő övezetnek, és akkor csak 20 km-es sebességgel lehetne ott közlekedni.
A régi temetőnél a Lóhegy alatti részről boldog-boldogtalan hordja a földet a
temetőbe, balesetveszélyes, meg fog omlani az egész, meg kellene támasztani,
valamit kezdeni kellene vele.
Miskolczi József: Az Abronics néni előtti járdát meg kell csinálni. A Zelk Zoltán utcai
rézsű munkálatai félbemaradtak, ezt nézzük meg. Ebben döntés lesz, meg kell nézni,
és valamiféle megoldást találni rá. Szakemberekkel meg kell nézetni. Tervbíráló
bizottság létrehozása jogos kérés. Innentől kezdve a testület csak abban az esetben
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csinálhat bármit, ha a tervet egy zsűri megnézte, ezután kerülhet véglegesen az
asztalra, amikor ezt ellenjegyzi a Településfejlesztési Bizottság elnöke. A járda
ügyeket nézze meg a Településfejlesztési Osztály. Az új egészségház előtti
derékszögön vitatkozom, ha lekerekítik, akkor is ott fog menni az állampolgár. Nem
hallottam, hogy beázik a Bóbita Óvoda bölcsődéje. Tud a műszak erről?
Fekete Márton: Személy szerint nem tudok róla.
Miskolczi József: Arra ösztönzöm az intézmény vezetőit is, hogy írásban jelezzék
ezeket a gondokat. Tessék holnap kimenni megnézni. Az útra történő festésnek
nincs akadálya, inkább annak betartásával lesz gond. Szívem szerint fekvőrendőrt
tennék 10 méterre a kereszteződéstől. A régi temető földjét csinálja meg a műszak.
Ha nincs ott föld, akkor úgy, ahogy az új temetőben, csináljunk oda földkupacot.
Teremtsük meg a lehetőséget, hogy oda deponáljunk földet, akkor nem bontanák el
a hegyoldalt.
6.j./ Fogorvosi pályázatok elbírálása (zárt ülés)
140/2010. (VI.24.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 11 igen szavazattal
1.) Megbízza a II. számú fogorvosi körzet fogorvosi ellátásával
2011. január 1-től határozatlan időtartamra Dr. Rada Radu
fogorvost,
és
megállapítja
garantált
illetményét
a
közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992.
évi XXXIII. törvény vonatkozó hatályos rendelkezései szerint.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
6.k./ Kitüntetési javaslatok (zárt ülés)
A képviselő-testület a141-144/2010. (VI.24.) számú határozatával döntött négy „A
KÖZJÓÉRT”, 145/2010. (VI.24.) számú határozatával egy PRO URBE helyi
kitüntetés odaítéléséről.
Több hozzászólás nem lévén, Miskolczi József polgármester az ülést 1815 órakor
bezárta.

K.m.f.

Adolf Józsefné
jegyző

Miskolczi József
polgármester

