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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16. 

napján délután 18.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, 
Nyáregyháza, Nyáry Pál u. 37. szám alatt. 

 
Jelen vannak:  
  
  szavazati joggal:   Mészáros Sándor polgármester  

Bagoly Lászlóné alpolgármester 
Csiló Istvánné 
Kravecz Lászlóné 
Maszel László 
Ország Mihály András képviselők 

   
tanácskozási joggal:  Zinger Miklós jegyző 

 
 
Mészáros Sándor polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, valamint a megjelent 
érdeklődőt. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fős képviselő-testület 6 tagja 
megjelent. Albert Ottó képviselő jelezte, hogy később fog érkezni. A képviselő-testület az 
ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el. 
 

1.) 2011. évi költségvetési rendelet módosítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
2.) Segélykérelem lakásfelújításhoz 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 
 

Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, határozatot kell hozni 
arról,  hogy  az  önkormányzat  pályázni  kíván  az  ÖNHIKI  támogatásra.  Ezzel  kapcsolatos  
előterjesztést a képviselők megkapták. Átadja a szót a képviselő-testületnek. 
 
Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a 
képviselő-testületet, aki az előterjesztésben szereplő rendelet-módosítással egyetért, 
szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős 
Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő rendeletet alkotta: 
 
 

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
 

6/2011. (III.17.) számú rendelete 
 

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 
2/2011. (II.16.) sz. rendelet módosításáról 
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Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – 
többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján – figyelembe véve ezen 
jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) 
kormányrendeletben meghatározottakat – a 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.17.) 
számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 
 

(1) A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3.§. A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2011. évi 
költségvetésének 
   a) bevételi főösszegét   445 684 eFt-ban 
   b) kiadási főösszegét   445 684 eFt-ban 
 
állapítja meg. 
 

(2) A rendelet 6. §-a következőkre módosul és a jelen rendelet 1. számú mellékleteként 
kiadott 2/e. sz. melléklettel egészül ki: 

 
„6.§ (1) A 3. § (b) bekezdés szerinti kiadási főösszegéből az önkormányzat működési, 
fenntartási, kiadási előirányzatait, kiemelt előirányzatonként a képviselő-testület a következők 
szerint határozza meg: 
 
  Működési kiadások előirányzata összesen 394 844 eFt 
 ebből: 

   
- személyi jellegű kiadások 175 996 eFt 
- munkaadókat terhelő járulékok 47 648 eFt  
- dologi jellegű kiadások 102 299 eFt 
- ellátottak pénzbeli juttatásai 54 305 eFt 
Támogatások 600 eFt 
Pénzeszköz átadás 6 000 eFt 
  
A felhalmozási kiadás 6 168 eFt 
Fejlesztési hitel (tőke+kamat) 31 472 eFt 
Céltartalék 4 100 eFt 
Általános tartalék 2 500 eFt 

 
(2) A Képviselő-testület 3. §-ban meghatározott főösszegeken belül a Polgármesteri Hivatal 
2011. évi költségvetésének  
 
   a) kiadási főösszegét   260 375 eFt-ban állapítja meg. 
 
A 3.§ (b) bekezdés szerinti kiadási főösszegéből az önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
működési, fenntartási, kiadási előirányzatait, kiemelt előirányzatonként a képviselő-testület a 
következők szerint határozza meg: 
 
(3) A képviselő-testület a rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kiadási főösszegből 
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a Polgármesteri Hivatal működési, fenntartási, kiadási előirányzatait, kiemelt 
előirányzatonként a következők szerint határozza meg 
 

Működési kiadások előirányzata összesen   210 983 eFt 
       ebből: 
 

- személyi jellegű kiadások 70 946 eFt   
- munkaadókat terhelő járulékok 19 817 eFt 
- dologi jellegű kiadások 65 915 eFt 
- ellátottak pénzbeli juttatásai 54 305 eFt 
  
Támogatások 600 eFt 
Pénzeszköz átadás 6 000 eFt 
  
A felhalmozási kiadás összesen 4 720 eFt 
Felhalmozási kiadás részleteiben  
- ELMIB részvények vásárlása 2 510 eFt 
- Rendezési terv vásárlása 2 000 eFt 
- Számítástechnikai eszköz konfigurációk  
(számítógép,monitor beszerzés, irodai szoftverrel) 
(pénzügy, ebből: építésügyre 1 db laptop) 

210 eFt 

  
Fejlesztési hitel (tőke + kamat) 31 472 eFt 
  
Céltartalék 4 100 eFt 
  
Általános tartalék 2 500 eFt 
  
  

 
(4) A 3. §-ban foglalt előirányzatokból a képviselő-testület az önkormányzat önállóan 
működő költségvetési szervei eredeti előirányzatként tervezett működési és felhalmozási 
kiadásait kiemelt előirányzatonként a II., és III címen a 2/a-2/c. sz. melléklet szerint, 
intézményei bevételeit az 1/a számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 
 
(5) A 3. §-ban foglalt előirányzatokból a képviselő-testület az önkormányzat önállóan 
működő költségvetési szervei módosított előirányzatait, a tervezett működési és felhalmozási 
kiadásait kiemelt előirányzatonként a II., és III. címen a 2/e. sz. mellékletben foglaltak szerint 
állapítja meg. 
 
 

2. § 
 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat címrendjét, az önkormányzat 2011. évi 
költségvetéséről szóló 2/2011. (II.16.) számú rendelet 2. sz. mellékletében meghatározottak 
helyett, ezen rendelet 2. sz. mellékletében meghatározottak szerint határozza meg. 
 
 

3. § 
 
(1) A rendelet 2011. március 17-én lép hatályba, kihirdetéséről az SzMSz-ben 
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foglaltaknak megfelelően a jegyző gondoskodik. 
 
Mészáros Sándor polgármester:  az  4/2011.  sz.  Kormányrendeletben  kiírásra  került  az  a   
pályázat, amelyik a településeknek lehetőséget biztosít arra, hogy működési problémák esetén 
pályázhassanak. Ezzel kapcsolatban határozati javaslatot tesz, miszerint Nyáregyháza 
Önkormányzata pályázzon erre a lehetőségre. Várja a képviselők észrevételeit. 
 
Maszel László képviselő: ha adva van a lehetőség, mindenképpen pályázni kell. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. 
Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat pályázatot adjon be. 

 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős 
Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

53/2011. (III.16.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
  

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény 

benyújtásáról 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről 
szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. 
pontja alapján (a továbbiakban 6. számú melléklet) 
támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti 
törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 
I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 
1-jén 1 000 fő, vagy a feletti. 
II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről 
döntött és 2011. évben ilyen jogcímen 37 884 ezer forint 
összegű bevételt tervez. 
III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 
vagy módosított költségvetési rendeletét 38 570 ezer forint 
összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 
IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. 
évben nem haladja meg az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti 
éves kötelezettségvállalás felső határát. 
a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező 
könyvvizsgálatra kötelezett. 
b) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 
2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta. 
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Albert Ottó képviselő 18.15 órakor megérkezett, a képviselő-testület kiegészült 7 főre. 
 

3.) Segélykérelem lakásfelújításhoz. 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy lakásfelújítással 
kapcsolatos segélykérelem érkezett. A kérelem sürgősségére való tekintettel, javasolja annak 
tárgyalását. Várja a képviselők észrevételeit. 
 
Kravecz Lászlóné képviselő:  javaslata, hogy ne segélyt kapjon kérelmező, hanem anyagban 
támogassák a lakás felújítását (például az önkormányzat rendelkezésére álló használt cserép 
biztosítása). 
 
Maszel László képviselő: elmondja, hogy az ő hozzáállása nem ilyen pozitív. Úgy gondolja, 
amíg a vizsgálat le nem zárult és ki nem derül, a tűzeset hogyan történt, addig a segélyről 
döntést ne hozzanak. Ebben a kérdésben csak a vizsgálat eredménye után tud dönteni.  
 
Bagoly Lászlóné alpolgármester: egyetért Maszel László képviselővel, azzal a kiegészítéssel, 
hogy ebben az esetben elemi kárról nem beszélhetnek, mindenféleképpen meg kell várni a 
vizsgálat lezárását és annak ismeretében kell elbírálni a kérelmet. 
 
Albert Ottó képviselő elmondja, hogy a faluban felröppent a hír, miszerint a polgármester úr 
áttelefonált a takarékszövetkezetbe, hogy a segélyt kérő személynek valamilyen tartozását ne 
kelljen fizetnie. Polgármester úrral egyeztetve kiderült, hogy ő nem telefonált, viszont valaki 
telefonált a takarékszövetkezetbe ezzel kapcsolatban. Szintén azt beszélik a faluban, hogy a 
Nyáregyházi Önkormányzat újjá fogja építeni kérelmező személy lakását.  
Arra kéri a képviselő-testület tagjait, hogy ezeket a híreket cáfolják meg. Addig, amíg 
tűzvizsgálati, rendőrségi vizsgálati eredmény nem születik az üggyel kapcsolatban, semmiféle 
támogatást nem javasol, mert az első vizsgálatok szerint úgy néz ki, hogy gyújtogatásról van 
szó.  
 
Kravecz Lászlóné képviselő: pénzbeli támogatást ő sem javasol, ha lezáródik a vizsgálat és 
kiderül, hogy nem gyújtogatás volt, akkor kellene segíteni a ház helyrehozásában.  
 
Maszel László képviselő: a vizsgálat lezárása után is nagyon meg kell fontolni a döntést 
bárminemű támogatás szempontjából. Mindenféle előítélet nélkül mérlegelni kell azt is, hogy 
kérelmező mit tett a falu előrelendülése érdekében. Véleménye szerint a faluban lényegesen 
jobban rászorult egyének vannak, akik egész életüket végigdolgozták.  
 
Sáska Attiláné nyáregyházi lakos: véleménye szerint annyit lehetne kérelmezőnek segíteni, 
hogy egy szobáját rendbe kellene tenni és ételt biztosítani számára, hisz ő is egy ember. 
 
Mészáros Sándor polgármester: az esettel kapcsolatban most egy vizsgálat zajlik, aminek 
végeredménye kétséges. A képviselő-testület most azon az állásponton van, hogy megvárják a 
vizsgálat eredményét. Segélykérelemről saját hatáskörben dönt, ezzel kapcsolatban a 
szükséges intézkedéseket meg is fogja tenni. 
 
Bagoly Lászlóné alpolgármester kiegészítésként elmondja, tudomása van arról, hogy 
kérelmezőnek jelenleg van hol laknia és ennivalója is. 
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Ország Mihály András képviselő: tájékoztatásul elmondja, hogy minden ügyben 
körültekintően kell eljárni a képviselő-testületnek. Egyetért azzal, hogy várják meg a vizsgálat 
eredményét és akkor döntsenek a segélykérelemről.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. 
Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy a vizsgálat lezárásáig a kérelmet 
elnapolják, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős 
Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

54/2011. (III.16.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Rafael János lakásfelújításával kapcsolatos 
kérelmének elbírálását a lakásban keletkezett tűz 
kialakulásának vizsgálatával kapcsolatos eljárás lezárásáig 
felfüggeszti. 
A testület megbízza a polgármesteri hivatalt, hogy 
nevezettet a döntéséről értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a rendkívüli ülés napirendjén szereplő 
kérdéseket a Képviselő-testület megtárgyalta. Egyéb hozzászólás, javaslat, kérdés nem 
érkezett, az ülést 18.20 órakor bezárja.  
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       Mészáros Sándor                                                                                   Zinger Miklós 
          polgármester                                                                                             jegyző 


