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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült:  Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 12. 

napján délután 18.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános 

üléséről, Nyáregyháza, Nyáry Pál u. 37. szám alatt. 

 

Jelen vannak:  
  

  szavazati joggal:   Mészáros Sándor polgármester  

Bagoly Lászlóné alpolgármester 

Albert Ottó 

Csiló Istvánné 

Kravecz Lászlóné 

Maszel László 

Ország Mihály András képviselők 

   
tanácskozási joggal:  Zinger Miklós jegyző 

 

 
Mészáros Sándor polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, külön köszönti azon 

érdeklődőket, akik a csatorna-beruházás miatt vannak jelen. Megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, mivel a 7 fős képviselő-testület 7 tagja megjelent.  Napirend módosításként 

javasolja, hogy a 14. napirendet tárgyalják elsőként, illetve az egyebek napirend kiegészítését 

javasolja az Epres Trans Kft. kérelmének tárgyalásával.  

Kérdezi a képviselő-testületet, hogy napirend előtti hozzászólással kíván-e valaki élni? 

Maszel László képviselő jelzi szándékát napirend előtti hozzászólásra. Mészáros Sándor 

polgármester megadja a lehetőséget Maszel László képviselőnek. 

 

Maszel László képviselő: Március 15-i ünnepséggel kapcsolatosan elmondja, hogy a 

polgármesternek és a képviselőknek el kell zárkózni attól, hogy bármilyen politikai párt 

felhasználhassa a községi rendezvényt arra, hogy akkor koszorúzzanak, amikor azt a 

képviselő-testület teszi. Kifogásolja, hogy a helyi MSZP tagjai az ünnepség után hangosan 

kinyilvánították, hogy kinek a nevében koszorúzzák meg Nyáry Pál szobrát. Úgy gondolja, 

hogy egy ilyen meghitt ünnepséget nem kellene politikai célokra felhasználni. Javasolja, egy 

olyan határozat hozatalát, hogy az önkormányzati ünnepséget megelőző fél órában, ill. utána 

fél órával egy párt képviselői sem végezhessenek koszorúzást.   

 

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, 

észrevétel nem érkezett. A képviselő-testület az ülés napirendjét a javasolt módosításokkal, 

alábbiak szerint fogadta el.  

 

1. Külterületi ingatlanok belterületbe vonása a csatorna-beruházás miatt 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

2. Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotása 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

3. 2010. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
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4. 2010. évi zárszámadás 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

5. Civil szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálása 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester  

 

6. Üllő és Környéke Mikrotérségi Intézményi Társulás 2010. évi beszámolója a házi 

segítségnyújtás tárgyában  

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

7. A szociális ellátásról és az étkezési térítési díjakról szóló rendeletek módosítása  

Előadó: Zinger Miklós jegyző 

  

8. Könyvvizsgálói pályázatok elbírálása 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

9. Cothec Energetikai Üzemeltető Kft. tájékoztatása 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

10. Általános iskola fűtési rendszerével kapcsolatos árajánlat elfogadása 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

11. Járdaépítési kérelmek elbírálása  

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

12. Idősek Napközi Otthonának bérlésére irányuló kérelmek elbírálása  

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

13. Általános Iskola aulájának bérlésére irányuló kérelem elbírálása  

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

14. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére kiírt pályázat benyújtása 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

15. 600. évfordulóval kapcsolatos feladatok meghatározása 

Előadó: Bagoly Lászlóné alpolgármester 

 

16. Beszámoló a hó eltakarításról  

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

17. Egyebek  

a) 35 literes hulladékgyűjtő edények beszerzése 

b) Önkormányzat 306/4 hrsz-ú ingatlanjának bekerítése 

c) Ultrahang beszerzésére anyagi támogatás kérésének elbírálása 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

18. Polgármesteri tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta meghozott intézkedésekről 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
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1.) Külterületi ingatlanok belterületbe vonása a csatorna-beruházás miatt  

 

Mészáros Sándor polgármester kéri a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

elnökét, hogy röviden foglalja össze a bizottsági ülés eredményét. 

 

Albert Ottó képviselő a bizottság elnöke: a belterületbe vonással kapcsolatban több 

koncepció felmerült. A tulajdonosok közül, aki úgy dönt, hogy ingatlanát belterületbe kívánja 

vonatni, annál a csatornacsonk bekötése meg fog történni állami támogatással. Állami 

támogatás nélkül külterületi ingatlanra csatorna bekötése nem történhet, mert az 700.000-

800.000, Ft-ba kerülne ingatlanonként. A bizottsági ülésen Maszel László képviselő javasolta, 

hogy ha a 25 db Kossuth telepi külterületi ingatlan tulajdonosa kifejezi szándékát a 

belterületbe vonásról, ill. a csatorna bekötéséről, akkor az önkormányzat a belterületbe vonás 

költségének felét kifizeti. A bizottsági tagok a javaslatot többségében támogatták. Szintén 

támogatják azt a javaslatot, hogy részletfizetési kedvezményt is kapjanak.  

 

Mészáros Sándor polgármester: a gesztor önkormányzat polgármesterével együtt közös 

feladatuk, hogy a tervező cégnek megmondják azt, melyik utcákban valósuljon meg a II. 

ütem. A külterületi ingatlanok esetében pedig az, hogy azok ráköthetnek-e majd állami 

támogatásból – amennyiben a belterületbe vonás megvalósul. A Pénzügyi, 

Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság meghatározta azt, hogy meddig fog kimenni a 

csatorna fő gerince és a gerinc mellett lévő külterületi ingatlanok belterületbe vonása után – 

közösen az önkormányzat segítségével – oda tervezhető állami támogatásból bekötés. A 

belterületbe vonás költsége annál olcsóbb, minél többen részt vesznek benne. A külterületi 

ingatlanoknál lehetnek olyan telkek, melyek szántók, tehát művelési ágból történő kivonásuk 

ugyan szóba jöhet, de az plusz költség. Felteszi a kérdést a képviselőknek, hogy ezt is 

bevonják-e a közösbe és ennek az 50 %-át is fizesse-e az önkormányzat? Ha letisztul, hogy a 

II. ütemben mely utcákban, meddig fog elmenni a csatornavezeték, akkor - ahol megjelenik a 

közmű - az ott lakóknak fizetési kötelezettségük keletkezik. Felszólító levelet kaptak azok az 

ingatlantulajdonosok, akik előtt elmegy a csatorna és még semmiféle befizetés nem történt 

meg, illetve azok a második ütemesek, akik szintén nem fizetik az érdekeltségi hozzájárulást.  

 

Javasolja, hogy április végéig szülessenek meg azok a szándéknyilatkozatok, amiben jelzik a 

lakosok a belterületbe vonási szándékukat, és ők szeptember 30-ig kapjanak részletfizetési 

lehetőséget, miszerint addig az 50 %-nak be kell érkeznie, mert az önkormányzat csak a 

beérkezés után teszi hozzá az 50 % támogatást.   

 

Maszel László képviselő: úgy gondolja, hogy a belterületbe vonással kapcsolatosan a 

bizottság optimális megoldást talált. Biztosan lesz olyan tulajdonos, aki mindezek ellenére 

nem fog rákötni a csatornára. Nem javasolja a művelési ágból történő kivonás költségéhez 

való önkormányzati hozzájárulást. 

 

Ország Mihály András képviselő: tudatosítani kell az ott lakókban, hogy akiknek nem 

lakóház és ingatlanként, hanem termőföldként van nyilvántartva a területe, a művelési ágból 

történő kivonás nagyon jelentős összeget képvisel, melynek kifizetését az önkormányzat nem 

tudja felvállalni.  

 

Lakossági kérdés: a vezetékes víz minőségét kifogásolja. Tűrhetetlen, hogy rendkívül koszos, 

nem lehet a vízzel főzni, mosakodni. Kérdése még, hogy ha a csatorna elkészül, akkor az utat 

is meg fogják csinálni? 
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Mészáros Sándor polgármester válaszolva a kérdésre elmondja, hogy minták lettek küldve 

bevizsgálásra, melynek eredménye az, hogy egészségre nem ártalmas. Ebben az ügyben csak 

pályázati támogatással tud cselekedni az önkormányzat, de sok olyan település van, ahol 

problémás a víz, tehát ártalmas az egészségre, és nyilván elsősorban ezek a települések 

nyerhetik el a pályázatokat. Amennyiben lehetőség nyílik pályázni, ezt az önkormányzat 

mindenféleképpen meg fogja tenni. Elképzelhető az is, hogy – mivel most preferálják a 

vállalkozások pályázását – a Nyár-Víz Kft. is pályázathat.  

Az út javításával kapcsolatosan elmondja, hogy a csatorna-beruházásnak mindenképpen meg 

kell valósulnia ahhoz, hogy pályázni lehessen az utak felújítására, mivel ez önerőből szintén 

nem megoldható.  

 

Albert Ottó képviselő: egyetértve polgármester úr javaslatával, miszerint a belterületbe vonás 

költségének részletfizetési határidejét szeptember 30-ig határozzák meg, és azt az érintett 

ingatlantulajdonosok tartsák be, mert csak ez esetben tudja az önkormányzat hozzátenni a 

költség 50 %-át. 

 

Mészáros Sándor polgármester összegezve az elhangzott javaslatokat megállapítja, hogy a 

belterületbe vonás költségének 50 %-os önkormányzati hozzájárulásába a művelési ágból 

történő kivonás költsége nem értendő.  

Határozati javaslatot tesz, miszerint a művelési ágból történő kivonást az önkormányzat nem 

tudja finanszírozni, egyébként pedig az 50 %-ot akkor adja hozzá a befizetésekhez, ha az 

szeptember 30-ig beérkezik. Kéri a képviselő-testületet, aki az elhangzott javaslattal egyetért, 

szavazzon.  

 

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős 

Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 6 igen szavazattal, 1 ellenében, tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

55/2011. (04.12.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy amennyiben a Kossuth telepi 

külterületi ingatlanok tulajdonosai kifejezik ingatlanuk 

belterületbe vonásának szándékát, és annak költségének 50 

%-át az Önkormányzatnak 2011. szeptember 30. napjáig 

befizetik, úgy az Önkormányzat a szükséges eljárást 

megindítja és a fennmaradó 50 %-ot megfizeti. 

Az önkormányzati hozzájárulás nem vonatkozik a 

belterületbe vonás során esetlegesen felmerülő földvédelmi 

járulékra, az teljes egészében az ingatlan tulajdonosát 

terheli. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2011. szeptember 30. 

Felelős: polgármester 
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2.) Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotása 

 

Mészáros Sándor polgármester felkéri Albert Ottó képviselőt, a Pénzügyi, 

Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökét ismertesse a napirendi ponttal kapcsolatos 

állásfoglalásukat. 

 

Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a bizottsági 

ülésen megtárgyalták a Szervezeti és Működési Szabályzat előterjesztését, módosításokat 

javasoltak, melyek a következők.  - A 13. § (3) bekezdésében szereplő képviselő-testületi 

ülések időpontját 17
00 

órában határozzák meg, ezt a bizottság elutasította. – A 14. §-nál 

kiegészítést javasoltak, hogy a munkatervbe be kell tervezni a közmeghallgatást, ezt a 

bizottság támogatta. – 22. § (1) bekezdés módosítása úgy, hogy a hozzászólások a 

jelentkezések sorrendjében történjenek. Ezt a módosítást is támogatja a bizottság. A 33. § (3), 

(4) bekezdéshez: a rendeleteket a község külső hirdetőtábláin is ki kell hirdetni. Ezt úgy 

támogatta a bizottság, hogy az csak kivonatosan történjen a külső hirdetőtáblákon. 

 

Maszel László képviselő: javasolja, hogy a módosításokról a képviselő-testület külön-külön 

szavazzon, mivel a bizottság csak javaslatot tett.  

 

Zinger Miklós jegyző: az előterjesztés a bizottság részéről történt, tehát ha a bizottság úgy 

gondolja, hogy a bizottsági ülésen tett javaslatokat méltányolja, akkor beépíti az 

előterjesztésbe, erre külön nem kell most szavazni még akkor sem, ha az egyik bizottsági tag 

javaslatára módosította a bizottság. Ezt fogadta el a bizottság, mint előterjesztendő 

dokumentumot a testületi ülésre.  

 

Maszel László képviselő: javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy a képviselő-testületi ülések 

17
00 

órakor kezdődjenek. Korábban azért lett ez az időpont 18
00 

órára módosítva, hogy a 

lakosság részéről többen el tudjanak jönni az ülésre, de mint ez mostanra kiderült csak egy 

állandó látogatója van a testületi üléseknek. Úgy gondolja, hogy ezzel az önkormányzati 

dolgozóknak is jobbat tesznek, mivel nem kell a plusz két órát kivárni, ill. a képviselő-testület 

előbb tud végezni.  

 

Ország Mihály András képviselő csatlakozik képviselő-társa hozzászólásához. Korábban a 

18
00 

órás kezdést ő javasolta, mert a lakosság részéről felmerült olyan igény, hogy többen el 

tudnának jönni, ha később kezdődik az ülés. Az érdeklődés az első időszak után jelentősen 

alább hagyott, most már az internetes közvetítés lehetővé teszi, hogy nyomon kövessék a 

testületi üléseket. Támogatja a javaslatot, miszerint a testületi ülések 17
00 

órakor kezdődjenek.  

 

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal 2 

ellenében támogatja a 17
00

 órás kezdést. 

 

Kéri a képviselő-testület tagjait, aki elfogadja az elhangzott módosításokkal a Szervezeti és 

Működési Szabályzat megalkotására vonatkozó előterjesztést, 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 rendeletet alkotta: 
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NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

 

7/2011. (IV.13.) számú rendelete 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében, a 6. § (2) 

bekezdése tekintetében a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről 

szóló 2000. évi XCVI. törvény 9. § (2) bekezdésében, a 40. § (4) bekezdése tekintetében a 

polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. § (4) bekezdésben, a 42. §  (3) bekezdése 

tekintetében a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 

2000. évi XCVI. törvény 10/A.§ (3) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján, az 

Alkotmány 44/A. § (1) bekezdése e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. Az önkormányzat adatai 

 

1. § 

 

(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Nyáregyháza Község Önkormányzata. 

 

(2) Az önkormányzat székhelye: 2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 37. 

 

(3) Nyáregyháza Község Önkormányzatának hivatalos jelképei: a település címere és 

zászlója. A település címerének és zászlajának leírását, valamint azok használatának 

rendjét a Képviselő-testület Nyáregyháza község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről és 

díszpolgári cím, valamint „Nyáregyházáért" emlékplakett adományozásáról szóló 

rendelete tartalmazza. 

 

2. Az önkormányzat szervei 

 

2. § 

 

(1) Az önkormányzat a feladatait a Képviselő-testület és szervei: a polgármester, a Képviselő-

testület bizottságai és a Polgármesteri Hivatal útján látja el. 

 

(2) Nyáregyháza község Képviselő-testületének - a megválasztott polgármesterrel együtt - 7 

tagja van. 

 

(3) A Képviselő-testület bizottságai előkészítő, véleményező, javaslattevő, szervező és 

ellenőrzési feladatokat ellátó - a Képviselő-testület által döntési jogkörrel felruházható - 
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egymással mellérendeltségi kapcsolatban álló önkormányzati szervek. A Képviselő-

testület állandó és ideiglenes bizottságot hozhat létre. 

 

(4) A Képviselő-testület az ideiglenes bizottságot meghatározott időre, vagy feladat 

elvégzésére hozza létre, amely ezt követően automatikusan megszűnik. 

 

(5) A Képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozza létre: 

 

a) Humán Bizottság 

b) Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. 

 

(6) A Képviselő-testület – Nyáregyháza Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 

elnevezéssel – önálló hivatalt tart fenn. 

 

 

II. FEJEZET 

 FELADATOK ÉS HATÁSKÖRÖK 

 

3. Hatáskör átruházása 

 

3. § 

 

(1) A Képviselő-testület állampolgárok jogaival, kötelezettségeivel kapcsolatos hatásköreit, 

rendeleti formában kell átruházni. 

 

(2) Az átruházott hatáskörbe tartozó hatósági ügyben előterjesztett fellebbezést a Képviselő-

testület a soron következő ülésén utolsó napirendként köteles megtárgyalni. Az 

előterjesztés előkészítése során az ügy bizalmas jellegét meg kell őrizni. 

 

(3) A fellebbezéssel kapcsolatos döntésben az első fokon eljárt polgármester, ill. bizottsági 

tag nem vehet részt. 

 

(4) Az átruházott hatáskör gyakorlója évenként egy alkalommal a Képviselő-testület 

munkatervében megjelölt ülésén köteles tevékenységéről írásban beszámolni. 

 

4. § 

 

(1) Az átruházott hatáskört vissza kell vonni, ha 

 

a) az átruházott hatáskört gyakorlója az önkormányzat érdekét, vagy jogszabályt 

sértő módon gyakorolja, 

b) amennyiben az átruházott hatáskör gyakorlásának jogosítottja a megbízást nem 

tudja teljesíteni, és az erről szóló jelentését a Képviselő-testületnek 

haladéktalanul eljuttatja. 

 

(2) Az (1) bekezdés a.) pontja szerinti visszavonásra bármely képviselő előterjeszthet 

indoklással ellátott javaslatot. 

 

(3) A visszavonásról szóló döntést a hatáskört átruházó döntés formájában kell meghozni.  
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4. Kötelező és önként vállalt feladatok 

 

5.§ 

 

(1) Az önkormányzat kötelező feladatai ellátásáról intézmények fenntartásával, társulásban 

való részvétellel, feladatátadásra vonatkozó megállapodással gondoskodik. 

 

(2) A helyi közügy önálló megoldásának felvállalása előtt előkészítő eljárást kell lefolytatni, 

amelyben tisztázni szükséges a feladat ellátásnak anyagi, személyi és technikai feltételeit. 

Az eljárás során a Képviselő-testület illetékes bizottságai véleményt nyilvánítanak. Az 

eljárást a testület döntésétől függően lefolytathatja a polgármester, vagy az erre felkért 

bizottság, továbbá az erre a célra létrehozott külön bizottság.  

 

(3) Az előkészítő eljárás eredményét összegző előterjesztés csak akkor terjeszthető a 

Képviselő-testület elé, ha az tartalmazza a feladat elvállalásával elérendő célt, és 

végrehajtásának a (2) bekezdésben említett részletes feltételeit. 

 

 

III. FEJEZET 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSE 

 

5. A képviselő jogállása 

 

6.§ 

 

(1) A képviselő tevékenységét a megválasztásáról, a megbízatásáról, az önkormányzati 

rendszerben elfoglalt szerepéről, valamint feladatáról rendelkező törvények alapján, 

továbbá ezen törvények keretei között e rendeletben megállapított szabályok szerint végzi.  

 

(2) A képviselői összeférhetetlenség kivizsgálása a Pénzügyi, Településfejlesztési és 

Ügyrendi Bizottság hatáskörébe tartozik. 

 

7. § 

 

(1) A képviselő az Önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben minden rendes 

ülésen felvilágosítás kérése céljából a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a jegyzőhöz 

és a bizottságok elnökeihez interpellációt intézhet. Az interpellációnak csak egy címzettje 

lehet. 

 

(2) Az interpelláció olyan felszólalás, melynek tárgya szoros kapcsolatban kell, hogy álljon az 

önkormányzat hatáskörének, illetőleg valamely – az önkormányzat irányítása alá tartozó – 

szervezet hatáskörének ellátásával. 

 

(3) Az interpellációt és az ezzel kapcsolatos tényleírást az ülés előtt legalább 5 nappal - 

munkaidőben - a polgármesternél kell benyújtani.  

 

(4) Az interpellációra az ülésen, vagy – ha a benyújtásra a (3) bekezdés szerinti határidőn túl 

került sor – 15 napon belül írásban érdemi választ kell adni. 
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(5) A levezető elnök a napirend elfogadása előtt bejelenti a beterjesztett interpellációkat, 

melyek előterjesztésére a nyilvánosan tárgyalt napirendi pontjai után kerülhet sor. 

 

8. § 

 

(1) Ha az interpellációt képviselő az előterjesztés idején nincs jelen az ülésteremben, az 

interpellációt a következő ülésre kell halasztani, amit csak egy alkalommal lehet megtenni. 

Ha az interpelláló a következő alkalommal nincs jelen az ülésteremben, az interpellációt 

visszavontnak kell tekinteni. 

 

(2) Az interpelláció tárgyalása során vitának helye nincs.  

 

(3) Az interpellálót az írásbeli bejelentés mellett a szóbeli előterjesztés joga is megilleti, 

amely 5 percnél hosszabb időtartamú nem lehet. Amennyiben a szóbeli kiegészítés új 

információkat, tényeket tartalmaz, azt nem kell az interpelláció részének tekinteni.  

 

(4) A válasz elhangzása után - az írásban adott válasz esetében a Képviselő-testület a 

következő ülésen - az interpelláló képviselőnek 2 perces viszontválaszra van joga, ennek 

keretében nyilatkozik arról, hogy a választ elfogadja-e. Ezt követően a Képviselő-testület 

vita nélkül dönt a válasz elfogadásáról. 

 

(5) Ugyanabban a tárgy- és témakörben 3 hónapig interpelláció nem terjeszthető elő.  

 

9. § 

 

(1) Amennyiben a Képviselő-testület az interpellációra adott választ nem fogadja el, elrendeli 

az interpelláció tárgyának részletes kivizsgálását. 

 

(2) Az elrendelt vizsgálatot a polgármester, vagy a Képviselő-testület által kijelölt bizottság - 

az interpelláló képviselő kötelező részvételével - köteles lefolytatni. 

 

10. § 

 

(1) A képviselő az Önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben minden rendes 

ülésen felvilágosítás kérése céljából a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a jegyzőhöz 

és a bizottságok elnökeihez kérdést intézhet. A kérdésnek csak egy címzettje lehet. 

 

(2) A kérdés az önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntési, előkészítési 

jellegű felvetés vagy tudakozódás. 

 

(3) A kérdésekre az interpellációra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal 

az eltéréssel, hogy a kérdéseket a Képviselő-testület ülését megelőző nap 12.00 óráig a 

polgármesternél kell írásban benyújtani, továbbá hogy a válasz elfogadásáról a kérdés 

feltevője nem nyilatkozik, a Képviselő-testület pedig nem dönt. 

 

11. § 

 

(1) A képviselő azon kezdeményezését, amelyben azt kéri a Képviselő-testülettől, hogy 

vizsgálja felül az önkormányzati ügyben – átruházott hatáskörben – hozott polgármesteri, 
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bizottsági döntést a döntés meghozatalát, illetve annak tudomására jutását követő három 

napon belül nyújthatja be írásban a hatáskör gyakorlójánál. 

 

(2) A hatáskör gyakorlója, amennyiben a kezdeményezéssel nem ért egyet köteles a soron 

következő Képviselő-testületi ülésen azt előterjeszteni. 

 

(3) A kezdeményezés a döntés végrehajtására halasztó hatályú. 

 

12. § 

 

(1) A képviselő jelentős, halaszthatatlan és rendkívüli ügyben a napirendek tárgyalásának 

megkezdése előtt - a felszólalás tárgyát és okát megjelölve - legfeljebb öt percben 

felszólalásra jogosult. 

 

(2) A felszólalási szándékot a képviselőnek az ülés megnyitása előtt legalább egy órával 

írásban be kell jelentenie az elnöknek. 

 

6. A Képviselő-testület üléseinek száma, a zárt ülések köre 

 

13. § 

 

(1) A Képviselő-testület rendes és rendkívüli üléseken látja el feladatát. 

 

(2) A Képviselő-testület évi tizenegy rendes ülést tart.  

 

(3) Rendes ülést a Képviselő-testület – a munkaterv szerinti nyári hónap kivételével – minden 

hónap második keddjén 17
00

 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében 

tart. 

 

(4) Az önkormányzatokról szóló törvényben előírt, zárt ülésen tárgyalandó ügyek esetében az 

ülést levezető elnök köteles az érintetteket nyilatkozattételre felszólítani, ha a 

megítélésükre tartozik, hogy az adott ügyet a testület nyilvánosan vagy a nyilvánosság 

kizárásával tárgyalja-e meg. 

 

(5) Amennyiben az önkormányzat vagyonával való rendelkezés, vagy az általa kiírt pályázat 

megtárgyalása kerül napirendre és tartani lehet attól, hogy a nyilvános tárgyalás üzleti 

érdeket sértene, a napirend előterjesztője – a polgármester egyetértésével - az előterjesztés 

végén indokolt javaslatot tehet a zárt ülés tartására. Az előterjesztést a Képviselő-testület 

tárgyalás mikéntjét meghatározó döntéséig az zárt ülés előterjesztései szerint kell kezelni.  

 

 

7. Az ülések tervezése, előkészítése 

 

14. §  

 

(1) A Képviselő-testület évenként jóváhagyott munkaterv szerint végzi munkáját.  

 

(2) A munkatervet minden évben a január havi testületi ülésen - a beérkezett javaslatok 

alapján - a polgármester terjeszti elő.  
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(3) Az munkatervre javaslatot tehetnek:  

a) a települési képviselők,  

b) a bizottságok, 

c) a jegyző 

d) a Képviselő-testülettel együttműködési megállapodást kötött szervek vezetői,  

e) a település önszerveződő közösségei.  

 

(4) A munkaterv javaslat előterjesztésekor a polgármester - indoklással ellátott - tájékoztatást 

ad a tervezet összeállításánál figyelmen kívül hagyott javaslatokról.  

 

(5) A munkaterv tartalmazza:  

a) a Képviselő- testület rendes ülésének tervezett időpontjait és napirendjét,  

b) a tervezett napirendi pont előterjesztőjének nevét, a tervezett napirendi pontot 

véleményező bizottságok megjelölését, 

c) a tervezett napirendi ponthoz meghívandók felsorolását, 

d) a közmeghallgatás időpontját.  

 

(6) A jóváhagyott munkatervet közzé kell tenni az önkormányzat honlapján.  

 

8. Az előterjesztések 

 

15. §  

 

(1) A Képviselő-testület elé kerülő dokumentumok főbb fajtái:  

 

a.) előterjesztés, mely döntést igénylő javaslat, ami rendeletalkotásra vagy 

határozathozatalra is irányulhat, 

 b.) beszámoló, valamely feladat elvégzéséről, valamely szerv tevékenységéről stb., 

 c.) tájékoztató anyagok, amelyek tudomásulvételt igényelnek.  

 

(2) Előterjesztés benyújtására jogosult:  

 

 a.) a polgármester és az alpolgármester 

 b.) a témakör szerint illetékes bizottság 

 c.) bármelyik képviselő 

 d.) a jegyző 

 

(3) Előterjesztés a Képviselő-testület elé általában csak írásban nyújtható be. Egyszerűbb, 

kisebb jelentőségű ügyekben kivételesen szóbeli előterjesztés is lehetséges. 

 

(4) Az írásbeli előterjesztéseket a polgármesteri hivatalban kell leadni legkésőbb tíz nappal az 

ülést megelőzően. A szóbeli előterjesztésről hét nappal az ülést megelőzően tájékoztatni 

kell a polgármestert. 

 

(5) Az előterjesztésnek tartalmaznia kell:  

  

a) a tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatását,  

b) az előzményeket, különösen a témában hozott korábbi testületi döntéseket, azok 

végrehajtásának állását,  

c) a jogszabályi hivatkozást,  
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d) több döntési változat esetén az egyes változatok mellett és ellen szóló érveket, 

valamint a várható következményeket.  

e) a költségkihatásokat,  

f) határozati javaslatot, a végrehajtásért felelős és a javasolt végrehajtási határidő 

megjelölésével. 

 

(6) Az írásbeli előterjesztés terjedelme a mellékletek nélkül nem haladhatja meg az 5 oldalt, 

illetve a szóbeli előterjesztés a 15 percet.  

 

9. A Képviselő-testület ülésének összehívása 

 

16. §  

 

(1) A Képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester, 

mindkettő akadályoztatása esetén a korelnök hívja össze.  

 

(2) A Képviselő-testület tagjainak, a jegyzőnek, valamint a tanácskozási joggal résztvevőknek 

a meghívót legalább az ülést megelőzően 5 nappal kell megküldeni. 

 

(3) A meghívónak tartalmaznia kell:  

 

a) az ülés helyét, időpontját, 

b) az ülés minősítését,  

c) az ülés napirendi pontját és a napirendi pontok előadóját,  

d) az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos előterjesztéseket mellékletként.  

 

(4) A Képviselő-testületi ülés meghívóját mellékletei nélkül a polgármesteri hivatal 

hirdetőtábláin, valamint az önkormányzat honlapján nyilvánosságra kell hozni.  

 

17. §  

 

(1) Rendkívüli ülést kell összehívni – a helyi önkormányzatokról szóló törvényben 

meghatározottakon túl – a polgármester döntése alapján, ha megítélése szerint a 

Képviselő-testületnek haladéktalanul döntenie kell a hatáskörébe tartozó kérdésben. 

 

(2) Az indítványt – az (1) bekezdésben és a (3) bekezdésben meghatározottak kivételével – 

minden esetben írásban kell előterjeszteni a polgármesterhez a javasolt időpont előtt hét 

nappal. 

 

(3) Kivételesen rendkívüli ülés az év bármely napján összehívható, ilyen esetben szóbeli 

(telefon, futár) értesítés is elegendő a sürgősség indokának megjelölésével.  

 

(4) A rendkívüli ülés napirendi pontja(i) csak az összehívás indokául szolgáló témakör(ök) 

lehet(nek).  

 

 

 

 

 

 



 - 13 - 

10. A Képviselő-testület ülésének vezetése 

 

18. § 

 

(1) A Képviselő-testület üléseit - mint elnök - a polgármester, akadályoztatása esetén az 

alpolgármester, mindkettő akadályoztatása esetén a korelnök vezeti. 

 

(2) Az elnök ebben a jogkörében eljárva megadja a szót. Felszólalni csak az elnök engedélye 

után lehet. 

 

(3) Az elnök az ülést megnyitja, elrendeli a szüneteket, az ülés elnapolását, félbeszakítását, az 

ülést bezárja. 

 

19. § 

 

(1) Az elnök az ülés megnyitását követően megállapítja a jelenlévő képviselők számát, ez 

alapján kihirdeti a Képviselő-testület határozatképességét, melynek meglétét folyamatosan 

figyelemmel kíséri. 

 

(2) A Képviselő-testület akkor határozatképes, ha tagjai közül legalább négy fő jelen van. 

 

(3) A Képviselő-testület határozatképtelensége esetén az elnök legfeljebb 30 perc időtartamra 

rendkívüli szünetet rendelhet el. 

 

(4) Rendkívüli szünet elrendelésének hiányában, illetve ennek eredménytelen eltelte esetén az 

elnök az ülést bezárja, és a testületi ülést 8 napon belül ismét összehívja /megismételt 

ülés/. 

 

(5) A megismételt ülés elmaradása esetén a soron következő ülésen kell - sorrendben elsőként 

- az elmaradt napirendi pontokat megtárgyalni. 

 

20. § 

 

(1) A határozatképesség megállapítása után az elnök ismerteti a napirendi pontokat. 

 

(2) A napirend kérdésében a testület vita nélkül, egyszerű többséggel határoz. 

 

(3) A napirendi pont tárgyalásának elhalasztására az előterjesztő és bármely képviselő tehet 

javaslatot. Az indítvány elfogadásáról a Képviselő-testület vita nélkül, egyszerű 

többséggel dönt. 

 

(4) A napirendi pontokat a Képviselő-testület az elfogadott sorrend szerint tárgyalja. 

 

21. § 

 

(1) Az első felszólalás a napirendi pont előadóját illeti meg, maximum öt perces szóbeli 

kiegészítést tehet. 

 

(2) A szóbeli kiegészítés nem ismételheti meg az írásbeli előterjesztést, csak új információkat 

közölhet. 



 - 14 - 

 

(3) A napirenddel kapcsolatban az előterjesztőhöz a testület tagjai és a tanácskozási joggal 

meghívottak kérdéseket intézhetnek. 

 

(4) A kérdések elhangzása után a válaszadás, majd a hozzászólások következnek. 

 

22. § 

 

(1) A hozzászólások sorrendjét az elnök állapítja meg, a jelentkezések sorrendjében. 

 

(2) Ügyrendi kérdésben bármely képviselő bármikor soron kívül szót kérhet, jogosságát - a 

jegyző véleménye alapján - az elnök dönti el. A jogosságot illetően vitának helye nincs. 

 

23. § 

 

(1) A napirendi pont előadójának felszólalását követő vitában egy-egy felszólalás időtartama 

legfeljebb öt perc lehet. Ezt az időt a Képviselő-testület egy alkalommal további öt perccel 

meghosszabbíthatja. Erről a Képviselő-testület vita nélkül, egyszerű többséggel dönt. 

 

(2) A képviselők ugyanazon napirenddel kapcsolatban maximum két felszólalás keretében 

szólhatnak hozzá. A vita közben az elnök további felszólalásra nem adhat engedélyt. 

 

(3) A napirendi pont előterjesztője és a téma szerint hatáskörrel rendelkező bizottság elnöke 

(előadója) a határozathozatalt megelőzően bármikor felszólalhat. 

 

24. § 

 

(1) Ha a tárgyalt napirendhez, indítványhoz több hozzászólás nincs, az elnök a vitát lezárja. 

 

(2) A vita lezárását követően a napirend vitáját az előterjesztő összefoglalja, egyúttal reagál az 

elhangzott észrevételekre. A vitában elhangzott vélemények birtokában az előterjesztőnek 

lehetősége van a határozati javaslat kiegészítésére, korrekciójára. 

 

11. A tanácskozás rendjének fenntartása 

 

25. § 

 

(1) A testületi ülés rendjét az elnök biztosítja. 

 

(2) Az elnök rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat 

visszautasítani, vagy azokkal vitába szállni nem lehet. 

 

(3) A rend fenntartása érdekében az elnök 

 

a) figyelmezteti azt a felszólalót, aki eltér a tárgyalt témától, 

b) rendreutasítja azt a felszólalót, aki a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő 

módón fogalmaz, 

c) a rendzavaró képviselőt figyelmezteti, ismételt rendzavarás esetén 

rendreutasítja. 
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d) a hallgatóságból rendzavaró személyt rendreutasítja, ismételt rendzavarás 

esetén kiutasítja az ülésteremből. 

 

(4) Az elnök megvonja a szót attól a felszólalótól, akit beszéde során másodszor utasít rendre. 

 

(5) Akitől a szót megvonták, ugyanazon az ülésnapon, ugyanabban az ügyben nem szólalhat 

fel újra. 

 

26. § 

 

(1) Ha a Képviselő-testület ülésén olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás folytatását 

lehetetlenné teszi, az elnök az ülést határozott időre félbeszakítja. 

 

(2) Ha az elnök nem talál meghallgatásra, elhagyja az elnöki széket, az ülés ezzel félbeszakad 

és csak a polgármester összehívására - a 16. § /1/ valamint a 19. § /4/ bekezdésének 

értelemszerű alkalmazásával - folytatódik. 

 

 

 

27. § 

 

(1) Az ülésen elhangzó személyes tartalmú megjegyzésre az érintett képviselőnek joga van a 

felszólalást követően nyomban, vagy a napirendi pont lezárása után legfeljebb 2 percben 

észrevételt tenni. 

 

(2) Viszontválasznak helye nincs. 

 

12. A döntéshozatali eljárás 

 

28. § 

 

(1) A határozathozatal általában nyílt szavazással (kézfeltartással) történik. 

 

(2) Az előterjesztő a döntés tartalmára vonatkozó javaslatát (a továbbiakban: javaslat) írásban, 

előterjesztése részeként fogalmazza meg. E javaslathoz az elnök kötve van.  

 

(3) Testületi ülés során felmerülő javaslatot annak előterjesztője írásban köteles 

megfogalmazni és az elnöknek átadni. A határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.  

 

(4) Bonyolultabb indítvány előterjesztése esetén a döntés szószerinti megfogalmazásának 

idejére az ülésvezető az ülést felfüggesztheti.  

 

(5) A javaslatot mindig úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelműen igennel, vagy 

nemmel lehessen szavazni, tartalmát az előterjesztés és a jegyzőkönyv nélkül is lehessen 

értelmezni.  

 

29. § 

 

(1) A javaslattal kapcsolatban módosító javaslatokat írásban tehetnek a testület tagjai, 
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pontosan megfogalmazott szöveggel.  

 

(2) A vitában elhangzott módosító javaslatoktól külön-külön kell szavazni. Az előterjesztő a 

javaslatot „támogatom”, vagy „nem támogatom” kifejezéssel véleményezheti szavazás 

előtt.  

 

(3) Az elnök a vita lezárása után elsőként a módosító javaslatokat, az elhangzáshoz képest 

fordított sorrendben teszi fel szavazásra. A javaslat teljes szövegről szavazni az elfogadott 

módosító javaslatoknak a javaslat tervezetszövegébe történt beillesztése után lehet.  

 

(4) A módosító javaslatról a Képviselő-testület olyan arányú szavazással határoz, amilyen 

arányú szavazással a teljes határozatról dönt.  

 

30. § 

 

(1) Legalább három képviselő kérésére nyílt szavazás esetén névszerinti szavazást kell tartani. 

 

(2) A névszerinti szavazás esetén a jegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselők névsorát. 

A képviselők "igen", "nem", "tartózkodom" nyilatkozattal szavaznak. 

 

(3) Név szerinti szavazás esetén a jegyzőkönyvben is név szerint kell rögzíteni a szavazatokat. 

 

31. § 

 

(1) Titkos szavazást kell elrendelni, ha törvény kötelezővé teszi, továbbá fegyelmi, 

összeférhetetlenségi ügyekben. 

 

(2) A titkos szavazás lebonyolításáról, eredményének megállapításáról a Pénzügyi, 

Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság gondoskodik. 

 

32. § 

 

(1) Amennyiben a napirendhez kapcsolódó javaslatok közül – a tartózkodások miatt – egyik 

sem kapja meg az elfogadásához szükséges számú igen szavazatot, úgy az elnök az 

álláspontok egyeztetése érdekében 10 perc rendkívüli szünetet rendel el, majd az ülés 

folytatásakor ismételten szavazásra bocsájtja a javaslatokat. 

 

(2) Ha az ismételt szavazás sem hoz eredményt, úgy az ügyet a soron következő ülésen ismét 

napirendre kell tűzni. 

 

13. Az önkormányzati rendeletalkotás 

 

33. § 

 

(1) Önkormányzati rendelet megalkotását kezdeményezheti: 

 

a) a polgármester, 

b) a képviselő, 

c) a bizottság 

d) a jegyző, 
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e) civil szervezet képviselője 

 

(2) A kezdeményezést a polgármesternél kell benyújtani, aki a rendelet tárgya szerint illetékes 

képviselő-testületi bizottságok és a polgármesteri hivatal bevonásával a kezdeményezést, 

majd a tervezetet a képviselő-testület elé terjeszti. 

 

(3) Az önkormányzati rendeletet a Polgármesteri Hivatal folyosóján lévő hirdetőtáblán kell 

kihirdetni. 

 

(4) A kihirdetett rendeletet a községi könyvtárban és az önkormányzat honlapján, valamint e 

település területén lévő önkormányzati hirdetőtáblán is közzé kell tenni. 

 

14. Önkormányzati határozatok 

 

34. § 

 

(1) A Képviselő-testület jegyzőkönyvi rögzítéssel, számozott határozat nélkül dönt: 

 

a) a napirend meghatározásáról, 

b) módosító javaslatokról, 

c) névszerinti szavazás elrendeléséről, 

d) ügyrendi kérdésekben, 

e) képviselői interpellációra adott válasz elfogadásáról, 

f) tájékoztató anyagokról, amelyek tudomásulvételt igényelnek. 

 

(2) A határozat a hozott döntés előterjesztés és jegyzőkönyv nélkül is értelmezhető leírásán 

kívül tartalmazza a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelős személyt pontos 

megjelölését. 

 

(3) A határozatok jelölése évenként kezdődő arab számmal, törve az adott évszámmal, 

zárójelben a testületi ülés hónapjának és napjának arab számmal való feltüntetésével 

történik.  

 

(4) A normatív határozatokat a Polgármesteri Hivatal folyosóján lévő hirdetőtáblán kell 

kihirdetni. 

 

(5) A kihirdetett normatív határozatot a községi könyvtárban és az önkormányzat honlapján is 

közzé kell tenni. 

 

(6) A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a polgármester félévente tájékoztatja a 

Képviselő-testületet. 

 

15. A Képviselő-testület jegyzőkönyve 

 

35. § 

 

(1) A jegyzőkönyv a helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározottakon túl 

tartalmazza: 

 

a) az ülés helyét és időpontját, 
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b) a távol maradt képviselők nevét, a távollét okát (illetve, hogy azt nem jelezte), 

c) az ülés megnyitásának időpontját, 

d) napirendi  pontonként  az  előadók  nevét,  szóbeli  előterjesztés  esetén  annak  

rövid tartalmát, a felszólalók nevét és mondanivalójuk lényegét, 

e) az  elhangzott  bejelentéseket,  interpellációkat  és  kérdéseket,  valamint  az  

azokkal kapcsolatos válaszokat, 

f) a képviselő kérésére véleményének rögzítését, 

g) az elnök intézkedéseit, az ülésen történő fontosabb eseményeket,  

h) az ülés bezárásának időpontját, 

i) aláírásokat, dátumot, pecsétet. 

 

(2) A jegyzőkönyv mellékletei: 

 

a) a meghívó, 

b) az előterjesztések, 

c) a rendelet-, valamint a határozattervezetek egy-egy példánya, 

d) értelemszerűen a titkos szavazási jegyzőkönyv egy példánya 

e) a jelenléti ív, 

f) az írásban benyújtott hozzászólás (a képviselő kérésére). 

 

 

(3) A jegyzőkönyv eredeti példányát mellékleteivel együtt a hivatal kezeli, évente bekötteti. 

 

(4) A képviselőtestület üléseiről készült jegyzőkönyveket - a zárt ülésről készült jegyzőkönyv 

kivételével - a polgármesteri hivatalban a választópolgárok részére hozzáférhetővé kell 

tenni. 

 

(5) A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni. A zárt ülések írásos dokumentumait a 

döntés végrehajtásában érintett vagy érdekelt személyek számára szabadon 

megismerhetővé kell tenni. 

 

16. A lakosság önkormányzásban való részvételének intézményei 

 

36. § 

 

A helyi népszavazás és népi kezdeményezés szabályait a Képviselő-testület helyi 

népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló önkormányzati rendelete állapítja meg 

 

37. § 

 

(1) Az Önkormányzat intézményeivel, vagy a falu életével kapcsolatos, azt lényegesen 

befolyásoló ügyekben politikai, lakossági fórumok összehívása, a lakosság véleményének 

kikérése (beleértve az írásos formákat (pl. kérdőívek) is) a Képviselő-testület hatásköre, a 

falugyűléshez és a közmeghallgatáshoz hasonlóan. 

 

(2) Amennyiben a fórumot váratlanul, valamely halaszthatatlan döntés meghozatalának 

előkészítése miatt kell összehívni, úgy a polgármester kötelessége rendkívüli testületi ülés 

összehívása a tárgyban. 
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38. § 

 

(1) A Képviselőtestület a lakosság tájékoztatása érdekében évente legalább egy alkalommal 

rész-falugyűlést tart. 

 

(2) A rész-falugyűlés elé kerülő napirendeket a képviselőtestület határozza meg. 

 

(3) A Képviselőtestület a rész-falugyűlés előkészítésével, összehívásával és vezetésével a 

polgármestert bízza meg. 

 

(4) A rész-falugyűlésen a polgármester tájékoztatja a faluközösséget az önkormányzat 

munkájáról, valamint a község fejlesztésére vonatkozó elképzelésekről, véleményeket, 

javaslatokat kér ezekkel kapcsolatosan. 

 

(5) A rész-falugyűlésen elhangzott javaslatok eredményeként hozott intézkedésekről a 

lakosságot tájékoztatni kell. (hirdetőtábla, szórólap). 

 

39. § 

 

(1) A közmeghallgatás során - kevés közérdekű ügy esetén - részletes vita is folyhat a 

közérdekű javaslatról. 

 

(2) Olyan közérdekű ügyet, amellyel a Képviselő-testület a közmeghallgatás során nem tud 

érdemben foglalkozni, kiadja vizsgálatra a polgármesternek, a tárgy szerint érintett 

bizottságnak, indokolt esetben külön bizottságot hoz létre. 

 

(3) A vizsgálat eredményéről az érdekelteket, indokolt esetben a lakosságot a polgármester 

köteles tájékoztatni, erről a soron következő Képviselő-testületi ülésen beszámol. 

 

 

IV. FEJEZET 

A POLGÁRMESTER, AZ ALPOLGÁRMESTER, A JEGYZŐ  

 

17. A polgármester 

 

40. § 

 

(1) A polgármester tevékenységét a megválasztásáról, a megbízatásáról, az önkormányzati 

rendszerben elfoglalt szerepéről, valamint feladatáról rendelkező jogszabályok alapján, 

továbbá ezen jogszabályok keretei között e rendeletben megállapított szabályok szerint 

végzi. 

 

(2) A polgármester általános feladatai az (1) bekezdés szerint jogszabályokban foglaltakon 

túlmenően: 

 

a) gondoskodik az önkormányzat és szervei hatékony működéséről, segíti a 

képviselők munkáját, 

b) rendszeres kapcsolatot épít ki a környező települési önkormányzatokkal, 

c) ellátja a Képviselő-testület által átruházott hatáskörök gyakorlását. 

 



 - 20 - 

(3) A polgármester köteles bejelenteni a Képviselő-testületnek az öt napot meghaladó 

szabadsága kivételének szándékát. A Képviselő-testület a szabadság kiadását csak 

kivételes indokkal tagadhatja meg. 

 

(4) A polgármester illetményének emelésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi 

Bizottság tesz javaslatot. 

 

18. Az alpolgármester 

 

41. § 

 

(1) A Képviselőtestület - a saját tagjai közül - alpolgármestert választ. 

 

(2) Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatát. 

 

(3) Az alpolgármester tiszteletdíjának emelésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi 

Bizottság tesz javaslatot. 

 

19. A jegyző 

 

42. § 

 

(1) A jegyző tevékenységét a köztisztviselők jogállásáról, az önkormányzati rendszerben 

elfoglalt szerepéről, valamint feladatáról rendelkező jogszabályok alapján, továbbá ezen 

jogszabályok keretei között e rendeletben megállapított szabályok szerint végzi. 

 

(2) A jegyző általános feladatai az (1) bekezdés szerint jogszabályokban foglaltakon 

túlmenően: 

 

a) közreműködik az önkormányzat és szervei hatékony működésével kapcsolatos 

feladatok ellátásában, segíti a képviselők munkáját, 

b) közreműködik a képviselőtestület, valamint a bizottságok elé kerülő 

előterjesztések előkészítésében, 

c) rendszeresen tájékoztatást ad a polgármesternek, a képviselőtestületnek, a 

bizottságoknak az önkormányzat munkáját érintő jogszabályi változásokról, 

 

 

V. FEJEZET 

A BIZOTTSÁGOK 

 

43. § 

 

(1) A bizottság ülését a bizottság elnöke hívja össze. A meghívót, valamint az 

előterjesztéseket az ülést legalább három munkanappal megelőzően meg kell küldeni a 

bizottság tagjainak, az állandó meghívottaknak. 

 

(2) A bizottságot 10 napon belül össze kell hívni a polgármester, az alpolgármester, vagy két 

bizottsági tag napirendi javaslatot is tartalmazó indítványára. 
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44. § 

 

(1) A több bizottság feladatkörét érintő ügy napirendre tűzéséről a bizottságok elnökei 

kötelesek egymást tájékoztatni, és lehetőség szerint egymás ülésén a képviseletet 

biztosítani. 

 

(2) Szükség esetén a bizottságok elnökei megállapodhatnak adott téma együttes ülésen történő 

megtárgyalásáról. 

 

(3) A vagyonnyilatkozatok vizsgálatát a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

végzi. 

 

 

 

45. § 

 

(1) A bizottsági ülésekre állandó meghívott a polgármester, az alpolgármester, valamint a 

jegyző. 

 

(2) A bizottság konkrét témakörben külső szakértőket is igénybe vehet. 

 

46. § 

 

(1) A bizottság a feladat és hatáskörébe tartozó kérdésekben egyszerű többséggel hoz döntést. 

 

(2) A bizottság átruházott hatáskör gyakorlása során döntését határozatként jeleníti meg. 

 

(3) A bizottság a Képviselő-testület feladat és hatáskörébe tartozó téma előkészítésekor 

(javaslattétel, véleményezés) állásfoglalást alakít ki. 

 

(4) A bizottság elnökét és tagjait a bizottság saját és átruházott hatáskörében hozott döntései 

intézkedésükben kötik. A bizottság ülésein megfogalmazott kisebbségi véleményt azonban 

a Képviselő-testület ülésén is lehet képviselni. 

 

(5) A bizottsági döntések kiadmányozója a bizottság elnöke, vagy távollétében az általa 

megbízott bizottsági tag. 

 

47. § 

 

(1) A bizottságok működése során a Képviselő-testület ülésére, az ülések rendjére vonatkozó 

szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni. 

 

(2) A bizottságok javaslatait, állásfoglalásait a bizottságok elnökei vagy az általuk megbízott 

személy terjeszti a Képviselő-testület elé. 

 

 

48. § 

 

(1) A bizottság üléséről emlékeztető készül. 
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(2) A bizottság döntéseiről a hivatal nyilvántartást vezet és gondoskodik az iratanyag 

kezeléséről. 

 

VI. FEJEZET 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE, VAGYONA 

 

49. § 

 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonával, ill. gazdálkodásával kapcsolatos 

kérdéseket az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, 

valamint a költségvetési rendeleteiben szabályozza. 

 

(2) Az önkormányzat vagyonáról, vagyongazdálkodásáról, költségvetéséről szóló 

rendeleteinek tervezetét valamennyi állandó bizottság véleményével lehet előterjeszteni.  

 

 

VII. FEJEZET 

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

50. § 

 

(1) A rendelet mellékletei: 

 

a) képviselő-testület által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke, a 

bizottságok egyéb feladatainak jegyzéke, 

b) a képviselő-testület által polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke. 

 

(2) A rendelet függelékei: 

 

a) képviselők név szerinti felsorolása; 

b) bizottsági tagok névsora; 

c) önként vállalt feladatok felsorolása, 

d) önkormányzat gazdasági programja, 

e) bizottságok által elfogadott bizottsági működési szabályzatok; 

f) polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzata,  

g) többcélú kistérségi társulási megállapodás; 

h) társulási megállapodások; 

i) önkormányzat által alapított költségvetési szervek felsorolása; 

j) díszpolgárok névsora; 

k) képviselő-testület munkaterve; 

l) szabályzat az önkormányzati képviselő és a vele közös háztartásban élő házas- 

vagy élettársa, valamint gyermeke vagyonnyilatkozatának nyilvántartásáról; 

m) hatályos rendeletek jegyzéke; 

n) határozatok nyilvántartása; 

 

51. § 

 

(1) Jelen rendelet 2011. május 1. napján lép hatályban, ezzel egyidejűleg hatályát veszíti a 

Nyáregyháza község Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 7/1999. (V. 1.) önkormányzati rendelete. 
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(2) Az SZMSZ. hatályosulását a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a 

jegyző közreműködésével folyamatosan figyelemmel kíséri, és szükség esetén 

kezdeményezi annak módosítását. 
 

3.) 2010. évi költségvetési rendelet módosítása 

 

Mészáros Sándor polgármester kéri a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

elnökét, hogy a bizottság napirendi ponttal kapcsolatos állásfoglalását ismertesse. 

 

Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi, 

Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a 2010. évi költségvetési rendelet módosítását  

elfogadásra javasolja. 

 

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, 

észrevétel nem érkezett, kéri a képviselő-testület tagjait, aki a rendelet módosítását elfogadja, 

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 rendeletet alkotta: 

 

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

 

8/2011. (IV.13.) számú rendelete 

 

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 

módosított 3/2010. (II.16.) sz. rendelet módosításáról 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának 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 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.16.) 

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 – 2010. évi 

költségvetésének 

   a) bevételi főösszegét   506 655 eFt-ban 

   b) kiadási főösszegét   506 655 eFt-ban 

 

állapítja meg. 

 

(2) A rendelet 6. §-a következőkre módosul és a rendelet 2/e. számú melléklet 

sorszámozásának változtatása nélkül a képviselő-testület az önkormányzat önállóan 

működő költségvetési szervei módosított előirányzatait, a tervezett működési és 
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felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként az I., II. és a III. címen a jelen 

rendelettel kiadott a 2. sz. mellékletben foglalt összegekben állapítja meg.: 

 

„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 454 564 eFt 

 ebből: 

   

- személyi jellegű kiadások 218 835 eFt 

- munkaadókat terhelő járulékok 56 470 eFt  

- dologi jellegű kiadások 124 904 eFt 

- ellátottak pénzbeli juttatásai 54 355 eFt 

Támogatások 950 eFt 

Pénzeszköz átadás 13 575 eFt 

  

A felhalmozási kiadás 25 719 eFt 

Fejlesztési hitel (tőke+kamat) 11 847 eFt 

Céltartalék 4 100 eFt 

Általános tartalék 0 eFt 

 

(2) A Képviselő-testület 3. §-ban meghatározott főösszegeken belül a Polgármesteri Hivatal 

2010. évi költségvetésének  

 

   a) kiadási főösszegét   257 614 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 

a Polgármesteri Hivatal működési, fenntartási, kiadási előirányzatait, kiemelt 

előirányzatonként a következők szerint határozza meg 

 

Működési kiadások előirányzata összesen   226 505 eFt 

       ebből: 

 

- személyi jellegű kiadások 89 362 eFt    

- munkaadókat terhelő járulékok 24 443 eFt 

- dologi jellegű kiadások 58 345 eFt 

- ellátottak pénzbeli juttatásai 54 355 eFt 

  

Támogatások 950 eFt 

Pénzeszköz átadás 13 575eFt 

  

A felhalmozási kiadás összesen 4 737 eFt 

Felhalmozási kiadás részleteiben  

- ELMIB részvények vásárlása 2 437 eFt 

- Rendezési terv vásárlása 2 000 eFt 
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- Számítástechnikai eszköz konfigurációk  
(számítógép,monitor beszerzés, irodai szoftverrel) 
(pénzügy, ebből: építésügyre 1 db laptop) 

300 eFt 

  

Fejlesztési hitel (tőke + kamat) 11 847 eFt 

  

Általános tartalék 0 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 rendelet 2010. december 01-jén lép hatályba, kihirdetéséről az SzMSz-ben 

foglaltaknak megfelelően a jegyző gondoskodik. 

 

4.) 2010. évi zárszámadás 

 

Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban felkéri a Pénzügyi, 

Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a szükséges kiegészítéseket tegye 

meg. 

 

Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 

zárszámadás tárgyalásakor formai hibákat találtak, melyek kijavítása megtörtént, így a 

zárszámadási rendeletet elfogadásra javasolja. 

 

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. 

Kéri a képviselő-testületet, aki a 2010. évi zárszámadást elfogadja, 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 rendeletet alkotta: 

 

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

 

9/2011. (IV.13.) számú  

 

zárszámadási rendelete  

 

az Önkormányzat 2010. évi költségvetés végrehajtásáról 
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Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - 

többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján - figyelembe véve ezen 

jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) 

Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló 

beszámolóról, zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja. 

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési 

szervére. 

 

2. § Az önkormányzat 2010. évi teljesített költségvetési 

 a) kiadási főösszegét  463 892,- e. Ft-ban, 

 b) bevételi főösszegét  460 313,- e. Ft-ban  állapítja meg. 

 

3. § (1) Az önkormányzat 2010. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat 

szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél 

szerinti részletezését az 1. és 2. számú mellékletek tartalmazzák. 

 

 (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetési bevételeit forrásonkénti, 

illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben a 6. és a 7. sz. melléklet 

tartalmazza. 

 

4. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti 

működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja 

jóvá: 

 

Működési kiadások teljesítése összesen:              465 464,- e. Ft 

Ebből: 

- személyi jellegű kiadások    203 364,- e. Ft 

- munkaadókat terhelő járulékok     53 581,- e. Ft 

- dologi jellegű kiadások               174 943,- e. Ft. 

 

 (2) A kiadásból a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó 

intézmény működési kiadásait 205 265,- e. Ft-ban állapítja meg a 8. sz. mellékletben foglalt 

részletezés szerint.  

 

 (3) Az önállóan gazdálkodó intézményének működési kiadásait 226 623,- e. Ft-ban 

határozza meg a 9. sz. melléklet alapján.  

 

5. § Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített - továbbá eredeti és módosított 

előirányzat szerinti - felhalmozási kiadásait címenként a 3. sz. melléklet tartalmazza, 12 263.-

eFt. összegben  

 

6. § Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített összes bevételeit és kiadásait - 

működési, felhalmozási tételek, valamint kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, kiegyenlítő, 

függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel - a 10. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

7. § Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint 

felülvizsgált pénzmaradványa 6 423,- e. Ft - ban kerül jóváhagyásra, a normatív állami 

hozzájárulás elszámolásából, továbbá személyi jövedelemadó különbség mérsékléséből 
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adódó, összevontan  465.- e. Ft állami támogatás kiutalási kötelezettség mellett. A 6 423,- e. 

Ft pénzmaradványból kötelezettségvállalással terhelt 300 e. Ft. 

 

8.§ A felülvizsgált pénzmaradvány megosztása költségvetési szervenként: 

    (1) I cím/ alcím : Polgármesteri Hivatal 6 123,- e. Ft jóváhagyott pénzmaradvány, amely az  

előző évek veszteséges gazdálkodási eredményeinek finanszírozására fordítható. 

 

    (2) III. cím: Nyáry Pál Általános Iskola és AMI: 300,- e.Ft jóváhagyott pénzmaradvány, 

amely kötelezettségvállalással terhelt, az informatikai fejlesztési feladatok támogatása 

igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének 

részletes szabályairól szóló 21/2010. (V. 13.) OKM rendelet 2.§ - ban (1. melléklet A) 

foglaltak alapján 300,- e.Ft  összegben. 

 

9. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően a település 

önkormányzat jegyzője gondoskodik. 

 

Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a rendelethez 

tartozik két határozati javaslat, melyről dönteni kell. 

1.) A képviselő-testület az előterjesztés melléklete szerinti változatban 

meghatározott tartalommal jóváhagyja és elfogadja a pótelőirányzat 

biztosítására tett javaslatot. Kéri a képviselő-testületet, aki az elhangzott 

javaslatot elfogadja, 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: 

 

56/2011. (04.12.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete az előterjesztés szerinti rendező elvek 

figyelembevételével, a 2010. évi költségvetési 

pénzmaradványt az előterjesztés melléklete szerinti 

változatban meghatározott tartalommal hagyja jóvá, egyben 

a képviselő-testület a pótelőirányzat biztosítására tett 

javaslatot elfogadja.  

 

Felkéri a Polgármestert, hogy: 

 

1. értesítse az intézményvezetőt a feladathoz 

kötött jóváhagyásra váró előirányzatokról, 

azok maradéktalan és szabályszerű 

felhasználása érdekében. 

2. Az előirányzatok rendezésére a 

rendelettervezetet készíttesse elő 

jóváhagyásra. 

 

Felelős: Polgármester 
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Határidő: 1. pontra: azonnal 

 2. pontra: 2011.06.30-ig. 

 

Mészáros Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a 3. számú 

melléklet szerinti határozati javaslatot, mely az eredmény kimutatásra vonatkozik, 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: 

 

 

57/2011. (04.12.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete az előterjesztés 2-5. számú mellékletébe foglalt 

„Egyszerűsített beszámoló” részét képező egyszerűsített 

mérleget, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést, 

egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást, egyszerűsített 

eredmény kimutatást elfogadja. 

 

Felkéri a Jegyzőt, hogy: 

 

1. a 2010. költségvetési évre vonatkozó könyvvizsgálói 

jelentést másolatban, és az egyszerűsített beszámolót 

további felhasználásra az Állami Számvevőszék részére 

küldje meg. 

 

2. A 2010. költségvetési évre vonatkozó könyvvizsgálói 

jelentést másolatban, és az egyszerűsített beszámolót a 

Magyar Hivatalos Közlönykiadónak küldje meg közzététel 

céljából. 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: azonnal. 

 

5.) Civil szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálása. 

 

Mészáros Sándor polgármester átadja a szót a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi 

Bizottság elnökének a napirendi ponttal kapcsolatban ismertesse állásfoglalásukat. 

 

Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 

megtárgyalták a beérkezett pályázatokat, azok a kiírási feltételeknek megfelelnek, javasolják 

a határozati javaslatban szereplő összegek elfogadását. 

 

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett, 

kéri a képviselő-testületet, aki a határozati javaslattal egyetért, 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: 
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58/2011. (04.12.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a civil szervezetek és egyházak által beadott 

érvényes pályázatok alapján a  

 

Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület         400.000,- Ft 

Nyáregyházi Nóta- és Népdalkör Egyesület     100.000,- Ft 

MTTSZ Nyáry Pál Lövészklubot                      100.000,- Ft 

 

támogatásban részesíti. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy 

határozatáról az érintetteket értesítse. 

 

Határidő: testületi ülést követő 15. nap 

Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 

6.) Üllő és Környéke Mikrotérségi Intézményi Társulás 2010. évi beszámolója a 

házi segítségnyújtás tárgyában. 

 

Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatosan szóbeli kiegészítésként 

elmondja, hogy itt csak a beszámolóról kell szavazni, a díjmegállapítás a következő napirendi 

pontban lesz. 

 

Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri a képviselő-testületet, aki a 

beszámolót elfogadja, szavazzon. 

 

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős 

Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 6 igen szavazattal, 1 ellenében, tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

59/2011. (04.12.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete Nyáregyháza házi szociális gondozás 2010. évi 

beszámolójáról szóló Üllő Város Szolgáltató Központ, 

Nevelési Tanácsadó, Óvoda és Központi Rendelő Többcélú 

közös igazgatású intézmény vezetőjének beszámolóját 

elfogadja. 

 

7.) A szociális ellátásról és az étkezési térítési díjakról szóló rendeletek 

módosítása. 

 

Mészáros Sándor polgármester: a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy 

rendeletmódosításról van szó. Tavalyi évben 162,- Ft/óra volt a házi segítségnyújtás 

intézményi térítési díja, ill. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 

pedig 308,- Ft/nap. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást jelenleg senki nem veszi igénybe. 

A társulás által leadott intézményi önköltség 861,- Ft/órára van kiszámolva, természetesen ez 



 - 30 - 

akkor igaz, ha az önkormányzat ehhez önerőt nem tesz hozzá. A szociális rendelet 

tárgyalásakor a képviselő-testület kezdeményezte, hogy célszerű lenne ezt a térítési díjat 

csökkenteni, vagy eltörölni. A társulás működési engedélyében 13 főre van jogosultságuk, 

2010. évben 7 személy részesült ebben az ellátásban. A képviselő-testület szavazott arról, 

hogy egységesíteni kívánja az étkezési rendszert és ezt is be kívánja vonni a házi 

segítségnyújtás feladatai közé, tehát szeretné, ha működési engedélyt ezzel kiegészítené a 

társulás.  

 

Zinger Miklós jegyző: az ellátott létszám emelkedésével kapcsolatban elmondja, hogy nem 

csak egy kérés alapján kerülnek bele, hanem megelőzi egy gondozási szükséglet vizsgálat, 

amely alapján egy független szakértői bizottság eldönti, hogy az illetőnek szüksége van-e az 

ellátásra vagy sem. Ezek alapján lehet bárkit is a gondozásba belevenni.  

 

Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy korábban működött ez a rendszer 14 fővel, 

de mikor bevezetésre került a térítési díj, a létszám lecsökkent.  

 

Maszel László képviselő: mindenképpen a környező településeken alkalmazott térítési 

díjakra kell a képviselő-testületnek koncentrálnia, és amik ott szerepelnek, azt kell 

alkalmazni, elfogadni.  

 

Kravecz Lászlóné képviselő: egyetért képviselő-társa javaslatával, mivel ami ingyen van, az 

soha nem jó, legyen valami értéke annak, hogy itt dolgoznak ezek az emberek. Úgy gondolja, 

akinek tényleg szüksége van a segítségre, az bennmaradt a rendszerben. 

 

Mészáros Sándor polgármester: az is kérdésként merül fel, hogy ha a működési engedély 13 

főre szól és ez másfél státusz gondozót jelent, mi történik akkor, ha ebbe a rendszerbe csak 

hárman vannak? Akkor is fenn kell tartani a másfél státuszt?  

 

Zinger Miklós jegyző: nem lehet azt pontosan kiszámítani, hogy a mozgások hogyan 

alakulnak. Az alkalmazott szabályokkal lehet kiszorítani, illetve lehet behozni embereket a 

rendszerbe. A házi segítségnyújtás intézményét fenn kell tartani mindenképpen akkor is, ha 

csak potenciális igénybe vevők vannak, a lehetőséget biztosítani kell. Egy gondozó 

maximum kilenc gondozottat láthat el és ennek megfelelően van a másfél állásra 

vonatkozóan a 13 gondozott megállapítva. Senki nem tudja megkalkulálni, hogy fog alakulni 

a következő időszak. Úgy gondolja, nem célszerű ebbe beleavatkozni. Lehet arról dönteni, 

hogy most nem finanszíroznak 4 órás állást, akkor viszont Üllőt hozzák abba a helyzetbe, 

hogy neki intézkedni kell munkajogi értelemben. Ha a képviselő-testület megszüntet egy 

álláshelyet, akkor Üllőn felmerül az álláshely megszüntetésével kapcsolatos költség, melyet 

szintén meg kell téríteni.  Azt is számításba kell venni, hogy egy rövid idő múlva újra vissza 

kell térni arra a létszámadatra, mert újabb személyek lépnek be a körbe.  

 

Mészáros Sándor polgármester: ha viszont nem lépnek be újabb személyek a rendszerbe, 

akkor azzal egyetért és el is fogadja, hogy ezt a rendszert üzemeltetni kell, de nem mindegy, 

hogy milyen szinten. Amennyiben elfogadják az egységes javaslatot, akkor az azt jelenti, 

hogy valakinek 20,- Ft-os díjemelést fog jelenteni, és van, akinek viszont 120,- Ft-ot a 

jelenlegi díjhoz képest. Ha azt gondolják, hogy a díjcsökkentéssel többen jöhetnek be a 

rendszerbe, akkor azt kell feltétételezni, hogy a díjemeléssel viszont többen fognak kikerülni, 

még akkor is, ha minimális az emelés mértéke.  
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Zinger Miklós jegyző: ha abból indulnak ki, hogy gondozási szükséglet megállapítása 

alapján valakik rászorultak és jogosultak a szolgáltatás igénybevételére a meghatározott díj 

abba az irányba haladhat, hogy ennek ellenére azt mondják, hogy nem vállalják, mert nem 

tudják a térítési díjat kifizetni. Emiatt viszont kiszorulhatnak a rendszerből, mely azt jelenti, 

hogy veszteséget szenved el a rendszer, egyrészt nem fizet térítési díjat, aki kiesett, másrészt 

pedig elmarad utána az állami normatíva. A rendszer akkor működik a legjobban, 

optimálisan és mindenki számára a leggazdaságosabban, ha minél többen vannak a 

rendszerben és ők hozzák a finanszírozás feltételeit.  

Voltak olyan rászoruló emberek, akiknek gondozási szükséglet alapján kellett volna az 

ellátás, de mégis kiszorultak a rendszerből akkor, amikor a minimális térítési díj bevezetésre 

került. Nem osztja képviselő asszony azon véleményét, hogy „ami ingyen van annak nincsen 

becsülete”. Itt valamilyen szolgáltatást, ellátást kapnak, ami az életvitelüket segíti, és erről 

mondanak le akkor, ha valamilyen oknál fogva a megállapított díjat nem tudják fizetni.  

 

Kravecz Lászlóné képviselő: úgy gondolja, hogy akik kikerültek a rendszerből, azok nem 

azért morzsolódtak le, mert nem tudták volna kifizetni a térítési díjat, hanem az ellátás helyett 

más dolog lett nekik fontosabb.  

 

Albert Ottó képviselő: úgy gondolja, aki rászorult az ellátásra az mindenféleképpen be fog 

lépni a rendszerbe. 

 

Mészáros Sándor polgármester: jelenleg működési engedélye a mikrotérségi társulásnak 13 

gondozottra van és ehhez tartozó másfél státuszra. Ha ezt a számot túllépik, akkor a 

működési engedély módosítása szükséges és egy újabb fél státusz. 

 

Zinger Miklós jegyző: azt is figyelembe kell venni, hogy ha a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás újra beindul, akkor az is javítja a finanszírozási kérdéseket. Ez is akkor 

nullázódott le, amikor megállapították a térítési díjat. 

 

Ország Mihály András képviselő: egy főre az állami támogatás kb. 200.000,- Ft, ha ez a 

létszám 13 főre emelkedne, akkor a kiadás nem lenne több, viszont 800.000,- Ft-tal nőne az 

állami támogatás összege. Véleménye szerint, ha több lenne a gondozottak száma, akkor több 

állami normatívát kapnának. 

 

Mészáros Sándor polgármester: egy gondozó maximum kilenc gondozottat láthat el, de a 

gondozásra fordított órák számát is figyelembe kell venni. 

 

Zinger Miklós jegyző: a gondozottak számát alapul véve van egy számítási módja és az 

adja, ki és hogyan jogosult az ellátásra. 

 

Ország Mihály András képviselő: véleménye szerint, ha a rendszerbe még plusz két 

személy bekerülne, akkor 400.000,- Ft-tal nőne az állami támogatás, viszont ezzel szemben a 

gondozottak összesen 250.000,- Ft-ot fizetnek be. Tehát ezzel nyereséges lehetne a rendszer.  

 

Zinger Miklós jegyző: a házi segítségnyújtás alapja egy-egy személynek a fizikai állapota. 

Ebben a tekintetben, ha a 13 főt meghaladja a működési engedély szerinti létszámot, azt 

mindenféleképpen biztosítani kell. Nem nagyon valószínű, hogy a létszám vonatkozásában 

drasztikus változás történne. 
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Maszel László képviselő: a rendszerbe automatikusan nem lehet belépni. Tudomása van 

olyan személyről, aki - amíg ingyenes volt a házi gondozás - azt igénybe vette bevásárlásra. 

Miután fizetni kellett az ellátásért rögtön kilépett a rendszerből.  

 

Kravecz Lászlóné képviselő: az említett személy is megkapta a gondozási szükséglet 

vizsgálat alkalmával a napi egy órát. Miután a gondozási díj megállapításra került az ellátást 

lemondta, tehát valószínűleg mégsem volt az indokolt.  

 

Zinger Miklós jegyző: az, hogy ki milyen tekintetben szorul gondozásra az egy összetett és 

sokrétű dolog. Attól még hogy valaki kerékpározik, nem biztos, hogy két kilónál többet 

emelhet.  

 

Mészáros Sándor polgármester kérdése: van-e arra lehetőség, hogy bizonyos időszakonként 

a jogosultságokat felülvizsgálják? 

 

Zinger Miklós jegyző: a gondozási szükséglet felülvizsgálatát lehet kérni és azt el is végzik. 

 

Ország Mihály András képviselő: kérdése, hogy a térítési díj módosítására van-e lehetőség 

év közben? A kérdést az alapján próbálja mérlegelni, hogy ez az önkormányzatnak minél 

kevesebb költségébe kerüljön. Véleménye szerint, ha a térítési díj csökkenne, a házi 

gondozást többen vennék igénybe.  

 

Zinger Miklós jegyző válasza: az önköltséget lehet módosítani egy évben egyszer. Minél 

többen vannak a rendszerben, annál kevesebbe kerül az önkormányzatnak.  

 

Bagoly Lászlóné alpolgármester kéri a jelenlévő pénzügyi munkatárs véleményét. 

 

Kovács Zoltán pénzügyi munkatárs: a házi segítségnyújtási rendszert fenn kell tartani. 13 

normatívára jogosult személyre számolva, 300.000-350.000,- Ft-ot kellene befizetni Üllő 

költségvetésébe. A képviselő-testületnek azt tudná javasolni, hogy az étkezéssel egybefűzve, 

a működési engedélyét Üllőnek szociális étkeztetéssel is módosítani kell. A Felső-

nyáregyházi óvoda, ill. az általános iskola étkezdéin keresztül az ellátó rendszer tudná 

biztosítani az étkezést. Ha ezt tudná kombinálni a képviselő-testület, ez lenne a 

legoptimálisabb.  

 

Zinger Miklós jegyző: jelen helyzetben az önkormányzatnak az tűnik a legtakarékosabbnak 

és legmegfelelőbbnek, ha a feladatot megpróbálják átadni Üllőnek és addig ameddig ez 

működhet, ellátja azzal a létszámmal, mely most rendelkezésre áll.  

 

Mészáros Sándor polgármester: ha nem nyúlnak a térítési rendszerhez és nem lép a 

rendszerbe új személy, akkor még keletkezik 450.000,- Ft hiány és akkor az 

önkormányzatnak annyival többet kell pótolnia. Mindenképpen célszerű lenne, ha 

bejönnének az emberek a rendszerbe. 7 fő esetére biztosan nem kell a másfél státusz.  

 

Zinger Miklós jegyző: nem szabad figyelmen kívül hagyni a házi segítségnyújtás másik 

válfaját, a jelzőrendszerest, ami szintén a gondozók közreműködésével ellátott feladat. Ez, ha 

beindul szintén az önkormányzati hozzájárulás mértékét csökkenti.  

 

Ország Mihály András képviselő véleménye, ha a jelzőrendszeres segítségnyújtásnak 

alacsony térítési díja lenne, akkor igénybe is vennék. 



 - 33 - 

 

Mészáros Sándor polgármester: azt kell átgondolni, ha csökkentik a díjat, akkor várható-e 

hogy belépnek új emberek a rendszerbe, vagy csak akkor lépnek be, ha a díjmegállapítás 

eltörlésre kerül. Ha marad a 7 fő gondozott, akkor fizetnek a gondozottak, fizet az 

önkormányzat 1.900.000,- Ft-ot ebben az évben. Ha megemelik a térítési díjat, mely logikus 

lenne, hogy egységesítsék a többi ilyen rendszerben részt vevő települések díjaihoz, akkor 

meg a csökkenés valószínű, így viszont nem célszerű megfinanszírozni a másfél státuszt. Ez 

esetben kezdeményezni kell, hogy a működési engedélyben a 13 fő lecsökkentésre kerüljön 

és a fél státusz ne jelenjen meg a rendszerben. 

 

Maszel László képviselő véleménye, hogy valamilyen díjat mindenféleképpen meg kell 

állapítani. 

 

Ország Mihály András képviselő javaslatot tesz, miszerint a házi segítségnyújtást 

térítésmentessé kell tenni.  

 

Mészáros Sándor polgármester kérdése, hogy a jelzőrendszeres szolgáltatást is 

térítésmentesen gondolja megoldani a képviselő úr? 

 

Ország Mihály András képviselő: ezzel kapcsolatban kéri képviselő-társai véleményét is, 

mivel nem tudja, hogy ez mennyibe kerül az önkormányzatnak. 

 

Bagoly Lászlóné alpolgármester: véleménye szerint, ha leveszik nulla forintra a térítési 

összeget, akkor nyilván nőni fog az ellátottak száma, a szolgáltató viszont kényszeríteni fogja 

az önkormányzatot, hogy státuszt bővítsen, mert a feladat-ellátást meg kell oldani.  

 

Zinger Miklós jegyző: Nyáregyházán volt nulla forintos térítési díj és akkor sem emelkedett 

túlzott mértékben az ellátottak száma. Úgy gondolja, hogy viszonylag ez a létszám stagnál.  

 

Bagoly Lászlóné alpolgármester: nagyon nehéz megtalálni az optimális megoldást, de egy 

köztes alternatívaként javasolja, hogy a mostani térítési díjat 50 %-kal csökkentsék és a 

feladat-ellátási körbe javasolni Üllőnek, hogy vegyék be az étkeztetést. Ez a csökkentés talán 

reményt ad arra, hogy felmegy egy optimális létszámra az ellátottak száma, viszont kizárja 

annak a lehetőségét, hogy az is igénybe vegye, akinek csak éppen nincs kedve átjönni, 

bevásárolni.  

A jelzőrendszeres ellátásért fizetendő díj megállapításánál is javasolja az 50 %-os 

csökkentést. 

 

Ország Mihály András képviselő: a jelzőrendszeres szolgáltatásnál elfogadja az 50 %-os 

térítési díj csökkentését, de a házi segítségnyújtást térítésmentesként javasolja megállapítani.  

 

Mészáros Sándor polgármester összefoglalva az elhangzottakat elmondja: a képviselő-

testület abba az irányba gondolkodik, hogy találják meg az optimumot ennek a rendszernek, 

mely nagyon nehéz, de mindenképpen azt a döntést kell meghozni, hogy a díjakat ne 

emeljék, hanem csökkentsék. A csökkentésre érkezett két javaslat: 1. töröljék el és nézzék 

meg, hogy nulla forint mellett, meddig megy fel a létszám. 2. a 162,- Ft/óra díjat csökkentsék 

50 %-kal, tehát 81,- Ft/óra lenne. Ez a javaslat valamilyen szinten kielégíti azt az elvet, hogy 

teljesen ingyenes ne legyen és elkerüljék azt, hogy olyanok vegyék igénybe, akik erre nem 

biztos, hogy rászorultak.  
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Az utolsó javaslatot teszi fel szavazásra, miszerint a 162,- Ft/óra 50 %-át 81,- Ft/órában 

állapítsák meg a térítési díjakat. A képviselő-testület a módosító javaslatot 6 igen, 1 

ellenében szavazati aránnyal támogatja. 

A jelzőrendszeres térítési díjjal kapcsolatban az utolsó javaslat az volt, hogy, - amely a 3. § 

(4) bekezdésében jelenik meg -  azt 50 %-kal csökkentsék. Kéri a képviselő-testületet, 

szavazzanak erről. a képviselő-testületet egyhangúan támogatja a módosító javaslatot. 

 

Kérdezi a képviselő-testületet, hogy a szociális rendelet előterjesztésben szereplő 

módosításaival kapcsolatosan van-e észrevétel, javaslat. 

 

Ország Mihály András képviselő: a módosításokat jónak ítéli meg és elfogadásra javasolja. 

 

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban egyéb 

kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri a képviselő-testületet, aki a módosításokkal egyetért, 

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 rendeletet alkotta: 

 

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

 

10/2011. (IV.13.) számú 

 
a szociális gondoskodás helyi szabályairól 19/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés 

b) pontjában 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 35. § (2) 

bekezdésében 37/B. § (3) bekezdésében, 37/D. § (3) bekezdésében, 38. §. (1) bekezdés c.) 

pontjában, 38. §. (9) bekezdésében, 43/B. § (1) bekezdésében, 43/B. § (3) bekezdésében, 45. § 

(1) bekezdésében, 45. § (3) bekezdésében, 46. § (1) bekezdésében, 47. § (2) bekezdésében, 

47. § (5) bekezdésében, 46. § (4) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 55. § (1) bekezdés b) 

pontjában, 55/C. § (1) bekezdés a) pontjában, 55/C. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) 

bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében, 132. 

§ (4) bekezdés a) pontjában, 132. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A szociális gondoskodás helyi szabályairól 19/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: Szr.) a következő 9/A. §-sal egészül ki: 

 

„9/A.§ 

 

(1) A bérpótló juttatás megállapításának, valamint folyósításának feltételeként a bérpótló 

juttatás egyéb feltételeinek megfelelő jogosult kérelmező, vagy az ellátásban már 
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részesülő személy (a továbbiakban: bérpótló juttatásra jogosult) köteles lakókörnyezetének 

rendezettségét biztosítani. 

 

(2) A bérpótló juttatásra jogosultnak a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében az 

általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel a 

közterület felől kívül határos terület, járda tisztán tartása, valamint az ingatlan higiénikus 

állapotának biztosítására irányuló kötelezettségeket kell teljesítenie, függetlenül attól, 

hogy a lakáshasználat milyen jogcímen áll fenn (tulajdonos, bérlő stb.) 

 

(3) A bérpótló támogatásra jogosult személy lakókörnyezetét, abban az esetben kell 

rendezettnek tekinteni, ha 

 

a) a fűfélék magassága nem haladja meg a 15 cm-t, 

b) a gyomnövények mennyisége a hasznosítható terület 15%-ánál nem foglal el 

több területet és a magasságuk nem haladja meg a 15 cm-t, 

c) nincs a heti hulladékszállításra szerződött edényzet egyszeres űrtartalmánál 

több – felhalmozott – háztartási hulladék az udvaron sem szétszórt, sem 

felhalmozott állapotban, 

d) a háziállatok tartására megfelelően kialakított hely áll rendelkezésre, melynek 

a tisztasága is megfelelő – nincs nyoma rágcsálóknak és légyinváziónak, nem 

folyik szét az udvaron a trágyalé-, 

e) a kerítés olyan állapotú, amely megakadályozza az állatok elkóborlását, és a 

kisgyerekek járdára, vagy utcára kiszaladását, és a településkép rendezettségét 

mutatja, 

f) a tüzelőnek való rendezett formába felhalmozva, és nem szétszórtan található, 

g) a ház előtti árokrendszer tiszta, nincs teledobálva szeméttel, s a  csapadékvíz 

lefolyását építési törmelék, föld, és növények sem akadályozzák, 

h) a ház előtti növényzet nem akadályozza a forgalmat, és a kilátást az úttestre, 

i) a művelésre alkalmas - nem parkosított földterületen zöldség, gyümölcs, vagy 

az állatok takarmányozására szánt növényeket termesztenek. 

 

(4) A lakóház akkor tekinthető rendezettnek, ha az épület 

 

a) tetőfedele (cserép, zsindely stb.) funkcionálisan megfelelő (nem ázik be) 

b) belső berendezései (bútorok, mosdókagyló, WC, fürdőkád, zuhany,) higiéniája 

megfelelő (tiszta) 

c) belső falai/mennyezete, padlója, nyílászárói tiszták. 

 

(5) Amennyiben bejelentés és annak helyszíni ellenőrzése során, vagy hivatalos 

tudomásszerzés alapján megállapításra kerül, hogy az e rendeletben megállapított 

rendezett lakókörnyezetre vonatkozó feltételek nem teljesülnek, abban az esetben a 

kérelmezőt, illetve a jogosultat annak teljesítésére megfelelő, de legalább ötnapos határidő 

kitűzésével a Jegyző - az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével - felszólítja. 

 

2. § 

 

Az Szr. a következő 22. §-a (4) bekezdése helyébe a következő (4) bekezdés lép és az 

alábbi (5) és (6) bekezdéssel egészül ki: 

„ 
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(4) A étkezés térítési díjának alapja az önkormányzat étkezési térítési díjak mértékéről szóló 

rendeletében megállapított felnőtt ebéd térítési díja. 

 

(5) Akinek családjában az egy főre jutó jövedelem – a /6/ bekezdés kivételével  –  

 

a) Az öregségi nyugdíjminimum összegét nem haladja meg, a térítési díj 50 %-át, 

b) Az öregségi nyugdíjminimum összegének 150 %-át nem haladja meg, a térítési díj 75 

%-át, 

c) Az öregségi nyugdíjminimum összegének 150 %-át meghaladja a térítési díj 100 %-át 

fizeti. 

 

(6) Az az egyedül élő nyugdíjas, akinek jövedelme  

 

a) Az öregségi nyugdíjminimum összegének 150 %-át nem haladja meg, a térítési díj 50 

%-át, 

b) Az öregségi nyugdíjminimum összegének 200 %-át nem haladja meg, a térítési díj 75 

%-át, 

c) Az öregségi nyugdíjminimum összegének 200 %-át meghaladja a térítési díj 100 %-át 

fizeti.” 

 

3. § 

 

Az Szr. 23. §-a helyébe a következő 23. § lép: 

 

„23. § 

 

(1) A házi segítségnyújtás a Szt-ben meghatározott személyek részére, az ott meghatározott 

tartalommal az önálló életvitel fenntartása érdekében biztosított ellátás. 

 

(2) A házi segítségnyújtást a Képviselő-testület Üllő Város Humán Szolgáltató Központ, 

Nevelési Tanácsadó és Központi Rendelő útján biztosítja. Az ellátás igénybevételére irányuló 

kérelmeket az intézmény igazgatójának kell benyújtani. 

 

(3) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 81,- Ft/óra. 

 

(4) Akinek családjában az egy főre jutó jövedelem – az (5) bekezdés kivételével  –  

 

a) Az öregségi nyugdíjminimum összegét nem haladja meg, a térítési díj 50 %-át, 

b) Az öregségi nyugdíjminimum összegének 150 %-át nem haladja meg, a térítési díj 75 

%-át, 

c) Az öregségi nyugdíjminimum összegének 150 %-át meghaladja a térítési díj 100 %-át 

fizeti. 

 

(5) Az az egyedül élő nyugdíjas, akinek jövedelme  

 

a) Az öregségi nyugdíjminimum összegének 150 %-át nem haladja meg, a térítési díj 50 

%-át, 

b) Az öregségi nyugdíjminimum összegének 200 %-át nem haladja meg, a térítési díj 75 

%-át, 
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c) Az öregségi nyugdíjminimum összegének 200 %-át meghaladja a térítési díj 100 %-át 

fizeti. 

 

(6) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díj: 

 

a) ha az ellátott családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 

150 %-át, a térítési díj 20 Ft./ nap. 

b) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-a ás 300 %-a 

között van, a  térítési díj 50 Ft./ nap, 

c) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladja, 

a térítési díj 80 Ft./ nap.” 

 

4. § 

 

Ez a rendelet 2011. május 1. napján lép hatályba és 2011. május 2. napján hatályát 

veszíti. 
 

 

Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy ugyanezen 

napirendi pontnál jelenik meg az étkezési térítési díjak mértékéről szóló rendelet módosítása, 

mely szerint Nyáregyháza területén a szociális étkezést igénybe vevők fizetendő térítési 

díjainak alapja egységes lesz. Javasolja ennek elfogadását. 

 

Megállapítja, hogy a rendelet módosításával kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. 

Kéri a képviselő-testületet, aki az elhangzottakkal egyetért, 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 rendeletet alkotta: 

 

 

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

 

11/2011. (IV.13.) számú  

 

az étkezési térítési díjak mértékéről szóló  

1/2007. (I.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92. §. (1) bekezdése a) pontjában, a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. §. (1) bekezdésében 

foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §. 

(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

 

1. §. 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének az étkezési térítési díjak 

mértékéről szóló 1/2007. (I.17.) önkormányzati rendelet 2. §-nak (1) bekezdése az alábbiakra 

módosul: 
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„(1) Az étkezési térítési díjak mértéke az alábbiak: 

Térítési díj  - nyersanyag 

díj-( Ft/adag)
Áfa

Térítési díj Áfa-

val ( Ft/adag)

nettó 25% Összesen

a./

Óvodások /tízórai, ebéd, uzsonna/

összesen: 227,0 56,8 283,75

/tízórai,/ 39,0 9,8 48,75

/ ebéd,/ 149,0 37,3 186,25

/ uzsonna/ 39,0 9,8 48,75

b./ 

Iskolások /tízórai, ebéd, uzsonna/

összesen: 264,0 66,0 330,00

/tízórai,/ 39,0 9,8 48,75

/ ebéd,/ 186,0 46,5 232,50

/ uzsonna/ 39,0 9,8 48,75

c./  - Felnőtt ebéd 266,0 66,5 332,50  
 

 

2. §. 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. május 01-től kell 
alkalmazni. 

 

(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben meghatározott módon a Jegyző gondoskodik. 

 

8.) Könyvvizsgálói pályázatok elbírálása. 

 

Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontot a 

Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, kéri a bizottság elnökét 

ismertesse álláspontjukat. 

 

Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke elmondja, hogy egy pályázati anyag érkezett a 

Rekord '96. Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-től. A pályázati anyagban a díjazás először 

15 banki napon belüli utalásról, majd a szerződéstervezetben 8 banki napon belüli utalásról 

szól. A bizottság a 15 banki napon belüli átutalást támogatja, és ezzel a módosítással javasolja 

a szerződés megkötését.  

 

Mészáros Sándor polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy az önkormányzat jogászai a 

szerződéstervezetet megkapták átvizsgálásra. Ha részükről felmerül módosítás, akkor azt a 

képviselő-testület úgy fogja figyelembe venni. A határozati javaslatot kiegészíti azzal, hogy 

az ügyvédi iroda észrevételeivel, mindenkor az önkormányzat érdekeit szolgálva, kössék meg 

a szerződést a könyvvizsgáló céggel, és azzal a módosítással, hogy a szerződés úgy kerüljön 

aláírásra, hogy 15 napos banki nap álljon rendelkezésre a teljesítésre. Kéri a képviselő-

testületet, aki ezzel a módosításokkal elfogadja a határozati javaslatot, szavazzon. 
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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: 

 

60/2011. (04.12.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a könyvvizsgálói feladatok ellátása érdekében kiírt 

pályázat alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 92/A. § (2), valamint 

a 92/C. §-ában foglalt könyvvizsgálói feladatok ellátásával 

a 2011. május 1. napjától 2015. április 30. napjáig terjedő 

időszakra a Rekord '96 Könyvvizsgáló és Adótanácsadó 

Kft-t bízza meg. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

megbízottal a szükséges szerződést kösse meg. 

 

Határidő: 2011. április 30. 

Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 

 

9.) Cothec Energetikai Üzemeltető Kft. tájékoztatása. 

 

Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatosan tájékoztatja a képviselő-

testületet, hogy az a további önkormányzati lépésekről szól. Kérdezi a Pénzügyi, 

Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökét, kíván-e kiegészítést tenni. 

 

Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottsági ülésen az ügyvédi 

iroda képviselői részt vettek és azt javasolták, hogy ne forduljanak bírósághoz, először 

próbálják meg a tárgyalásos utat. A bizottság azt a határozati javaslatot teszi, hogy az ezzel 

kapcsolatos tárgyalás lefolytatásával bízzák meg a polgármester urat, illetve az ügyvédi 

irodát. 

 

Maszel László képviselő véleménye szerint a Cothec Kft. részéről mindig olyan javaslat, 

ajánlat fog érkezni, melyet a képviselő-testület nem fog tudni elfogadni. Az ügyvédi iroda 

sem tud mit kezdeni a szerződésekkel. Persze mindent meg kell próbálni. 

 

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. 

Kéri a képviselő-testületet, aki az egyeztetés irányába történő elmozdulási javaslatot 

támogatja, 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: 

 

61/2011. (04.12.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat 

által foglalkoztatott ügyvédi iroda közreműködésével 
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kezdjen egyeztető tárgyalást a Cothec Kft-vel a 

hőszolgáltatási szerződések megszüntetése érdekében. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 

 

        10.)Általános iskola fűtési rendszerével kapcsolatos árajánlat elfogadása. 

 

Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy korábbi testületi 

döntés alapján az iskola fűtési rendszerében működő szivattyúk külön termosztáttal 

vezéreltetésére vonatkozó ajánlatot megkérte az anyag- és munkadíjra Kovács Lászlótól. 

Átadja a szót a képviselőknek tegyék meg észrevételeiket. 

 

Maszel László képviselő: az árajánlat korrekt, elfogadásra javasolja. 

 

Ország Mihály András képviselő: egyetért képviselő-társával, ez a beruházás egy éven 

belül meg fog térülni, elfogadásra javasolja.  

 

Mészáros Sándor polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy az iskola januári 

fűtésszámlája 2.000.000,- Ft-volt. Abban bízik, hogy ez a beruházás nem csak megtérül, 

hanem talán sikerül már ebben az évben is gazdaságosra fordulni. 

 

Albert Ottó képviselő: javasolja az árajánlat elfogadását. Határidőt kell szabni, hogy a 

beruházás minél előbb elkészüljön. 

 

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. 

Kéri a képviselő-testületet, hogy aki az elhangzott javaslatot elfogadja, miszerint az 

árajánlatot elfogadják, a szerződést kössék meg és két hetes beépítési határidőt szabjanak 

meg, 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: 

 

62/2011. (04.12.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-

testület a Nyáry Pál Általános Iskola és AMI padlófűtés 

átalakításához szükséges anyagra és munkadíjra vonatkozó 

Kovács László vállalkozó bruttó 155.000,- Ft-os árajánlatát 

elfogadja. 

Felhatalmazza a polgármestert Kovács László szerelő, 

üzembe helyező mesterrel a szerződés megkötésére.  

Kivitelezési határidőt 2011. április 30-ában                

határozza meg. 

 

Határidő: 2011. április 30. 

Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
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         11.) Járdaépítési kérelmek elbírálása. 

 

Mészáros Sándor polgármester emlékezteti a képviselő-testületet, hogy a tavalyi évben 

olyan döntést hoztak, hogy az akkor beérkezett kérelmeket tavasszal fogják elbírálni. 

Összesen 7 db kérelem érkezett, a költségek meghatározásra kerültek. Kéri a képviselő-

testületet mondják el véleményüket, javaslatukat. 

 

Albert Ottó képviselő véleménye, hogy 3 m
3 

sóder nem biztos, hogy elegendő 22 m járda 

felújításához. Kérdése még, hogy más tüzépektől miért nem kérnek árajánlatot. 

 

Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a műszaki főelőadó 

kapta meg a kérelmeket, hogy számolja ki a szükséges anyagmennyiségeket. Korábbiakban 

is ő készítette a számításokat és azok a mennyiségek mindig elegendőnek bizonyultak, 

probléma nem volt. 

 

Kravecz Lászlóné képviselő ezt megerősítve elmondja, hogy az elmúlt időszakban több száz 

méter járda került felújításra, építésre. Panasz a lakosság részéről soha nem érkezett. 

 

Albert Ottó képviselő: nem vonja kétségbe a műszaki előadó tudását, de mint építési 

szakember az a véleménye, hogy 1 m
3 

sóderhoz 3 q cement kell, hogy a beton minősége jó 

legyen.  

 

Mészáros Sándor polgármester: amikor ezek a járdák épülnek, az önkormányzat rábízza a 

tulajdonosokra az építést, bízva abban, hogy olyanok kérik a járda építését, akik azt el is 

tudják készíteni (lejtés, zsaluzás, stb.). Nem tartja kizártnak, hogy adott esetben szakember 

ezt felügyelje. Javasolja Albert képviselő urat, hogy vegyen részt ezekben az építkezésekben 

és látná, hogy az megfelelő-e vagy sem.  

 

Ország Mihály András képviselő: eddigi több éves tapasztalatok alapján azt vélelmezi, 

hogy ha valaki saját maga előtt készíti a járdát, azt jó minőségben csinálja. Fontosnak tartja 

megemlíteni, hogy mindenféleképpen a helyi tüzép telepről vásárolják meg a 

járdaépítésekhez szükséges anyagokat, mivel Méhész László a tüzép tulajdonosa nagyon 

sokat tett már községünkért. A kérelmek támogatását javasolja. 

 

Maszel László képviselő javasolja Albert Ottó képviselő-társának, hogy a már elkészült 

járdákat nézze meg. Véleménye szerint hibátlanok, ellentétben a közmunkások által készített 

járdákkal. Nagyon furcsának tartja azt a felvetését is, hogy szomszéd községbe kellene a 

szükséges anyagokat beszerezni. Úgy gondolja a járdaépítéseknél nem szükséges felügyelet, 

mert az eddig elkészültek nagyon jó minőségűek és mindenhol volt kőműves szakember. 

Javasolja a kérelmek támogatását. 

 

Mészáros Sándor polgármester: az, hogy eddig jól kivitelezve épültek meg a járdák, nem 

garancia, hogy a jövőben is ez fog bekövetkezni. Azt a lehetőséget nem zárná ki és szeretné 

megadni a képviselőknek, hogy bárki ránézhessen a munkálatokra, ill. az elkészült járdára.  

 

Albert Ottó képviselő: nem igényli az ebben való részvételt, de ha ez így működik, ahogy 

elhangzott, akkor elfogadja, ő csak egy lehetőséget terjesztett elő. Kívánja, hogy képviselő-

társának legyen igaza. 
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Bagoly Lászlóné alpolgármester: úgy gondolja, hogy a lakosság felé rossz üzenete lenne 

annak, ha felügyelet alá helyeznék a járdaépítéseket, bizalmatlanságot sugall a képviselő-

testület részéről.  

 

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel, javaslat nem 

érkezett. Javasolja, hogy a 7 kérelemről egy szavazással döntsenek, eszerint az előterjesztés 

„A” határozati javaslatát teszi fel szavazásra. Kéri a képviselő-testületet, aki az abban 

foglaltakkal egyetért, 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: 

 

63/2011. (04.12.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete az alábbi táblázat szerint biztosít anyagot 

járdaépítéshez, felújításhoz. 
 

Kérelmező Címe Módja Járda 

hossza 

(m) 

Járda 

széless. 

(m) 

Anyag 

sóder 

(m3) 

Anyag 

cement 

(q) 

Gendúr László Kölcsey u. 84. építés 24  1,2 5,0 8,5 

Csipes Imréné Kossuth L. u. 41. felújítás 22 1,2 3,0 8,0 

Váraljai László Csengő u. 9/a. építés 20  1,2 4,0 7,0 

Lovcsányi Beatrix és Wéber Pál Szőlő u. 19. felújítás 26 1,2 3,5 9,5 

Gengeliczky Jánosné Kölcsey F. út 86. építés 28,5 1,2 5,5 10,0 

Papp Ferenc Kölcsey F. út 90. építés 15 1,2 3,0 5,5 

Jóljárt Szilveszter Mátyás kir. út 30. építés 23 1,2 4,5 8,0 

 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy 

határozatáról az érintettet értesítse, valamint az anyagok 

beszerzéséről, az elvégzett munkák minőségének és 

egységességének ellenőrzéséről a Polgármesteri Hivatal 

közreműködésével gondoskodjon. Az anyagszükséglet 

fedezetét a Képviselő-testület költségvetési rendeletében 

biztosítja. 

 

Határidő: folyamatos. 

Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 

Mészáros Sándor polgármester: a napirendi ponthoz kapcsolódóan javaslattal él a 

tekintetben, hogy a mostantól érkező járdaépítési kérelmeket csoportosítsák, és egyszerre 

tárgyalják, ne legyen minden testületi ülésen ez téma. Ezzel kapcsolatban kérdezi a 

képviselők véleményét.  

 

Ország Mihály András képviselő: nem javasolja a kezdeményezést. Véleménye szerint jól 

és rugalmasan működött a rendszer úgy, hogy ha beérkezik a kérelem, akkor azt az esedékes 

testületi ülésen bírálják el.  
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Mészáros Sándor polgármester felveti még, hogy például Felső-Nyáregyházán az Óvoda 

környékén az önkormányzatnak kellene járdát építeni, akár úgy is, hogy az odajáró 

gyermekek szüleit bevonnák a kivitelezési munkálatokba. Javasolja, hogy erre vonatkozóan 

is készüljön költségbecslés.  

 

Albert Ottó képviselő: ugyancsak kellene költségszámítás az alsó-nyáregyházi óvoda előtti 

parkolóra vonatkozóan is.  

 

Kravecz Lászlóné képviselő: a járdaépítésekkel kapcsolatosan elmondja, hogy korábban a 

CBA tulajdonosával tárgyalt az üzlet előtti járdaszakasz javítására vonatkozóan, de semmi 

hajlandóságot nem mutatott arra, hogy azt kijavítsa. Javasolja, hogy ismét fel kellene hívni 

figyelmét a járda felújítására, mivel az most már járhatatlan. 

 

Mészáros Sándor polgármester kéri a képviselőket, aki azzal egyetért, hogy költségszámítás 

készüljön a felső-nyáregyházi óvoda előtti járdaszakasz, valamint az alsó-nyáregyházi óvoda 

előtti tér javítására vonatkozóan, 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: 

 

63/A/2011. (04.12.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete megbízza a polgármestert, hogy a felső-

nyáregyházi óvoda előtti járdaszakasz, valamint az alsó-

nyáregyházi óvoda előtti tér javítására vonatkozóan 

költségszámítást készíttessen el és azt terjessze a 

Képviselő-testület elé. 

 

Határidő: 2011. június 30. 

Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 

          12.) Idősek Napközi Otthonának bérlésére irányuló kérelmek elbírálása 

 

Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Albert Gizella 

nyáregyházi lakostól kérelem érkezett, miszerint Erdélyben táncműsorral szerepelnének. 

Ehhez a tánccsoport próbákat szeretne tartani az Idősek Napközi Otthonában. Ugyancsak 

kérelem érkezett a Katolikus Egyházközségtől is a terem bérlésére, de a mai napon azt 

visszavonták. A Nyáry Pál Nyugdíjas Klub szintén szeretné igénybe venni a helyiséget, 

melyet a klub elnöke szóban terjeszt elő.  

Tájékoztatásul elmondja, hogy a terembérleti díjak korábban meghatározásra kerültek, de 

ilyen jellegű használatra nem történtek díj-megállapítások, ezért dönteni kell a tekintetben, 

hogy ezekre a rövid összejövetelekre, amik egyébként minden vonatkozásban hasznos és 

nemes célt szolgálnak, díjmentesen biztosítsák-e a helyiséget, vagy pedig térítési díj 

ellenében.  

 

Maszel László képviselő véleménye, hogy ilyen esetekben ne kérjenek bérleti díjat, mivel az 

önkormányzat másként úgysem tudja ezen szervezeteket támogatni.  
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Ország Mihály András képviselő: csatlakozik képviselő-társa véleményéhez, a térítési 

díjmentességet javasolja elfogadásra.  

 

Kravecz Lászlóné képviselő: a 15 fős tánccsoportban 11 fő nyugdíjas táncol. A Nyugdíjas 

Klub az elkövetkezendő időkben nótakör jelleggel, gyakorlásra szeretnék igénybe venni az 

Idősek Napközi Otthonát. 

 

Mészáros Sándor polgármester maximálisan támogat minden olyan javaslatot, mely arra 

irányul, hogy a közösség-összetartó ereje nőjön, valamint minél inkább kihasznált legyen a 

művelődési ház, a tornaterem, ill. az idősek napközi otthona.  

Javasolja olyan határozat meghozatalát - ha díjmentessé kívánják ezeket az összejöveteleket 

tenni –, hogy arra az időszakra legyen díjmentes, amíg nem áll be a fűtési szezon és utána 

tárgyalják újra ezt a kérdést. 

 

Albert Ottó képviselő kérdése, hogy fűtési időszakban a heti egy órás igénybevétel, mekkora 

plusz költséggel jár? 

 

Mészáros Sándor polgármester válaszolva a kérdésre elmondja, hogy mivel a téli 

időszakban nincs folyamatosan kibérelve az Idősek Napközi Otthona, így a fűtés alacsonyabb 

hőfokon megy, mindössze 16-17 C
o  

van a helyiségben.  

Tájékoztatásul elmondja, hogy Szakállas Lajos kérelmére írásos válasz nem lett kiküldve arra 

vonatkozóan, hogy a helyiséget használhatják, de tudomására jutott, hogy ennek ellenére azt 

igénybe vették. Ekkor azt kérte, hogy a kérelmet úgy írják le, hogy az egyházközség vezetője 

írja alá, ezután érkezett a kérelem visszavonása. 

 

Határozati javaslatként terjeszti elő, hogy Albert Gizella kérelmét méltányolja a képviselő-

testület és a próbák idejére ingyenesen rendelkezésre bocsájtja a művelődési házat, ill. a 

Nyáry Pál Nyugdíjas Klub is igénybe veheti az Idősek Napközi Otthonát. Időintervallumot 

viszont meg kellene határozni. 

 

Zinger Miklós jegyző: ha heti egy ottlét díjmentes, és esetleg további igény van akkor azzal 

mi lesz, hiszen a meghatározott díjtételek továbbra sem fogják ezt a kérdést megoldani.  

 

Albert Ottó képviselő javasolja, hogy előre, időben jelentsék be, mikor kívánják igénybe 

venni a helyiséget. 

Kérdése, hogy nem bejegyzett szervezetek is igénybe vehetik a helyiséget? 

 

Mészáros Sándor polgármester válaszolva a kérdésre elmondja, hogy ami nem minősül 

családi, ill. kereskedelmi rendezvénynek, akkor igénybe vehető.  

 

Ország Mihály András képviselő: véleménye, hogy minden kérelem egyedi elbírálás alá 

kell, hogy essen a képviselő-testület részéről. Olyan szervezetnek lehet csak odaadni ingyen a 

helyiséget, akik valamit tesznek a településért (például nyugdíjasok, tánccsoportnak, 

polgárőröknek). 

 

Zinger Miklós jegyző: megoldható, amit Ország Mihály András képviselő javasol, de akkor 

viszont meg kell határozni egy díjat ezekre az igénybevételekre is és fenn kell tartani azt a 

jogot, hogy a képviselő-testület döntse el, adott esetben kinek ad mentességet és kinek nem. 
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Mészáros Sándor polgármester: problémát lát ebben a megoldásban, mivel ha valaki 

igénybe kívánja venni a helyiséget, akkor nyilván nem célszerű egy rendkívüli ülést 

összehívni, hogy ebben döntés szülessen. Azt kéri, hogy ilyen esetekben ne kelljen a 

kérelmezőnek várni, hanem akkor utalja a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe ezt a 

döntést.  

 

Zinger Miklós jegyző: a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe – az át nem ruházható 

hatáskörök kivételével – azt utal, amit akar. 

 

Dóri József: mindenképpen támogatja, hogy valamilyen összeg megállapításra kerüljön, 

hogy kimutatható legyen az, hogy egy-egy szervezetet ilyen módon mennyivel támogatott az 

önkormányzat. 

 

Kravecz Lászlóné képviselő 1000,- Ft-os óradíj megállapítását javasolja. 

 

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb javaslat nem érkezett. Kéri a 

képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy kiegészítésre kerüljön az előterjesztésben 

szereplő táblázat azzal, hogy az Idősek Napközi Otthona óradíja nem családi és kereskedelmi 

igénybevétel használat esetén 1000,- Ft/óra legyen, 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: 

 

64/2011. (04.12.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete az Idősek Napközi Otthonában tartandó egyéb 

(nem családi és nem kereskedelmi) rendezvények, 

összejövetelek céljára az épület bérleti díját 1000,- Ft/óra 

összegben állapítja meg. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 

 

Mészáros Sándor polgármester a kérelmekkel kapcsolatban kér javaslatot, hogy a saját 

hatáskörben elbírálandó ügyekben milyen feltételeket vegyen figyelembe? 

 

Kravecz Lászlóné képviselő javasolja, hogy ami a település érdekeit szolgálja, azt tegye 

díjmentessé. 

 

Ország Mihály András képviselő: a polgármester úr személyes védelme érdekében 

javasolja kiegészíteni azzal, hogy a kérelmet véleményeztesse telefonon az alpolgármester 

asszonnyal, ill. bizottsági elnökökkel, akiknek bizonyos ügyekben nagyobb rálátásuk lehet. 

 

Kravecz Lászlóné képviselő: úgy gondolja, hogy ezt az ügyet teljes egészében a 

polgármester úr hatáskörébe kell utalni, hiszen a feltételeket ő egy személyben is el tudja 

dönteni.  
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Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett, 

kéri a képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy a polgármester saját hatáskörben döntsön 

arról, hogy az bérleti díj megállapításától eltekintsen és ingyenesen kiadhassa a település 

érdekét szolgáló egyéb összejövetelekre az Idősek Napközi Otthonát, 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: 

 

65/2011. (04.12.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy saját 

hatáskörben döntsön az Idősek Napközi Otthona 

térítésmentes kiadásáról amennyiben az a település érdekét 

szolgálja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

  

 

          13.) Általános Iskola aulájának bérlésére irányuló kérelem. 

 

Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatos szóbeli kiegészítésében 

elmondja, hogy korábban, amikor a civil szervezetek támogatását tárgyalták, akkor javasolta, 

hogy az egyházak vonatkozásban meg kellene állapodni - hasonlóan a Református 

Egyházközséghez –, hogy a Katolikus és az Evangélikus Egyházközséget is támogassa a 

képviselő-testület nem anyagilag, hanem évi két alkalommal térítésmentesen kapják meg az 

iskola auláját rendezvény céljára.  

Az Evangélikus Egyházközség benyújtotta erre vonatkozó kérelmét. Kéri a képviselő-

testületet mondják el véleményüket. 

 

Kravecz Lászlóné képviselő: támogatja a kérelem elfogadását. 

 

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. 

Kéri a képviselő-testületet, hogy aki az elhangzottakkal egyetért, 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: 

 

66/2011. (04.12.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete hozzájárul az iskola aulájának a Nyáregyházi 

Evangélikus Egyházközség részére, 2011. május 7. napján 

jótékonysági bál tartása céljára való térítésmentes 

biztosításához. 
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A képviselő-testületet megbízza a polgármestert, hogy 

határozatáról az érintetteket értesítse. 

 

Határidő: testületi ülést követő 15. nap 

Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 

          14.) Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésre kiírt pályázat benyújtása. 

 

Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatosan elmondja, hogy a 

képviselő-testület korábban határozott arról, hogy az akadálymentesítéssel kapcsolatos 

előkészítő munkálatok készüljenek el minél előbb. A pályázat benyújtási határideje május 31. 

Akadálymentesítés vonatkozásában az önkormányzatoknak kötelezettségük van, hogy 

bizonyos feltételeknek megfeleljenek. A polgármesteri hivatal jelen állapotban ennek nem 

felel meg, emiatt a pályázati lehetőséget célszerű lenne kihasználni. A pályázathoz 10 %-os 

önerő szükséges. Ez azt jelenti, hogy viszonylag alacsony ráfordítással megvalósítható. Az 

önerő 779.000,- Ft lenne. Átadja a szót a képviselő-testületnek. 

 

Albert Ottó képviselő javasolja a határozati javaslat elfogadását, annál is inkább, mivel ha 

valamely civil szervezet kifogásolja az akadálymentesség hiányát, akkor az ezzel kapcsolatos 

bírság sokkal többe fog kerülni az önkormányzatnak. 

 

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. 

Kéri a képviselő-testületet, aki az elhangzott javaslattal egyetért, 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: 

 

67/2011. (04.12.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete pályázatot kíván benyújtani a Közép-

magyarországi Operatív program Egyenlő esélyű 

hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) 

című pályázat felhívása alapján a polgármesteri hivatal 

akadálymentesítése érdekében. 

A Képviselő-testület saját forrásként a szükséges 790.985,- 

Ft önrészt költségvetési rendeletében biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokat az 

önkormányzat nevében tegye meg. 

 

          15.) 600. évfordulóval kapcsolatos feladatok meghatározása. 

 

Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az évfordulóval 

kapcsolatosan elindult a rendezvény szervezése. Felkéri Bagoly Lászlóné alpolgármestert, 

hogy számoljon be arról, meddig jutottak el a szervezésben. 

 

Bagoly Lászlóné alpolgármester elmondja, hogy a 600. évfordulóval kapcsolatos rendezvény 

szervezésére háromfős team alakult, kik a rendezvény lebonyolításáért felelnek. A team 
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tagjai: Kemenár Lászlóné, Reichné Tallárom Györgyi és Bagoly Lászlóné. Három kérdésben 

kell állást foglalniuk. Elsőként az időpontot kell konkretizálni. Erre vonatkozóan egy 

javaslattal élnek, mely szerint a rendezvényt az augusztus 20-i hétvégére összpontosítanák, a 

testvérvárosi vendégek meghívásával együtt. Kezdeményezik, hogy ne csak 3-4 napban 

gondolkozzanak, hanem kezdődjön a rendezvénysorozat augusztus 13-án nyitóműsorral és ez 

után mindennap történne valami eseménysorozat, mely naponta egy-egy korosztályt szólítana 

meg. Az ünnepségsorozat zárásaként elmennének Parlamentlátogatásra, Szent Jobb 

Körmenetre – amiben már szintén most kellene megállapodni, tekintettel arra, hogy ezekre a 

rendezvényekre már hónapokkal előbb be kell jelentkezni. Ezzel kapcsolatban szeretnék 

megszólítani a falu lakosságát és nyilatkoztatni az embereket arról, hogy kik szeretnének 

ebbe a programba bekapcsolódni. Ezzel kivédendő, nehogy az a vád érje az önkormányzatot, 

hogy csak a vendégekre fókuszálnak. Elmondja még, hogy mindenkitől várnak ötleteket a 

rendezvény programjaira vonatkozóan. Az időpont meghatározásával kapcsolatban várja a 

képviselők javaslatát. 

 

Mészáros Sándor polgármester: ez lefedi azt az időintervallumot, amit a pályázatban 

benyújtott az önkormányzat a testvérvárosi település vonatkozásában. A pályázat 

elbírálásának május közepén lesz eredménye. Ha nyertes lesz a pályázat, akár 30 főt is meg 

tudnak hívni, de ha nem akkor is vendégül fognak látni Nyáregyházán 5-6 főt.  

Fontosnak tartja elmondani, hogy mivel bizonyára sokan szeretnének becsatlakozni a 

szervezésbe, így mindenki felé nyitottnak kell lenni és megadni a lehetőséget, hogy részt 

tudjon valamilyen szinten venni. Az viszont nem fog működni, hogy lényegi kérdésekben, 

döntésekben több emberre bízzák a döntés jogát. Mindenképpen kell lenni egy olyan felelős 

személynek, aki a kialakult csapat munkáját kézben tartja, összehangolja, koordinálja. 

 

Bagoly Lászlóné alpolgármester javasolja, hogy e feladat ellátásával bízzák meg Reichné 

Tallárom Györgyit. Ő az a személy, aki kreatív és széles körű kapcsolatrendszerrel 

rendelkezik, bizonyított már, hogy rendezvények alkalmával nagy tudással és szeretettel 

végezte munkáját. Javasolja, hogy Reichné Tallárom Györgyivel kössenek megbízási 

szerződést e feladat ellátására.  

 

Mészáros Sándor polgármester kérdése: javaslatot kér a képviselő-testülettől arra 

vonatkozóan, hogy Reichné Tallárom Györgyi megbízási összege mennyi legyen. 

 

Bagoly Lászlóné alpolgármester: 100.000,- Ft-ot tart reálisnak és hogy az önkormányzat 

terhét enyhítsék, személy szerint szeretne ehhez az összeghez hozzájárulni. 

 

Ország Mihály András képviselő: milyen elképzelés van arra vonatkozóan, hogy a 

telefonon történő ügyek intézését miként finanszírozzák? 

 

Kravecz Lászlóné képviselő kevésnek tartja a 100.000,- Ft megbízási díjat, mivel ennek a 

rendezvénynek a megszervezése nagyon sok munkát igényel. Javasolja ezen összeg emelését, 

ill. telefonköltségre havi 10.000,- Ft-ot. 

 

Kovács Zoltán pénzügyi munkatárs: a közelmúltban foglalkoztatott településőrök részére 

vásárolt az önkormányzati előfizetéses telefonokat, javasolja, hogy ebből az egyiket Reichné 

részére át kell adni. 

 

Mészáros Sándor polgármester kérdése a képviselők felé, hogy Reichné Tallárom Györgyi 

személyét elfogadhatónak tartják-e a koordinátori munka elvégzésére.  
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Ország Mihály András képviselő véleménye, hogy Reichné erre a feladatra teljes 

mértékben alkalmas, esetleg nem ártana, ha az ő munkáját valaki felügyelné, gondolva itt 

egyszemélyi döntésekre. Erre a feladatra az Alpolgármester asszonyt javasolja.  

 

Mészáros Sándor polgármester javasolja, az kerüljön elfogadásra, hogy az önkormányzat 

rendelkezésére álló egyik előfizetéses telefont kapja meg erre az időszakra Reichné Tallárom 

Györgyi. Abba, hogy az Alpolgármester asszony milyen formában kívánja támogatni 

Reichnét, a képviselő-testületnek beleszólása nincs. A négy hónapos megbízási díjra várja a 

konkrét javaslatot. 

 

Ország Mihály András képviselő javaslata Reichné Tallárom Györgyi megbízási díjára 

160.000,- Ft, és csatlakozva az Alpolgármester asszonyhoz ő is felajánl erre a célra egy 

bizonyos összeget.  

 

Kravecz Lászlóné képviselő véleménye, hogy a megbízási díjat ne keverjék össze az egyéni 

felajánlásokkal, mivel a megbízási díjnak vannak járulékai. Egyetért Ország Mihály 

képviselő javaslatával, miszerint ezért a munkáért a havi 40.000,- Ft-ot mindenképpen 

reálisnak tart. Javasolja még, hogy az Alpolgármester asszony és Ország Mihály képviselő-

társa felajánlásait pedig a rendezvény egyéb céljaira tegyék meg. 

 

Mészáros Sándor polgármester véleménye, hogy minden képviselő saját döntése alapján 

úgy támogatja, olyan módon ezt a rendezvényt, ahogy ő kívánja.  

 

Megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri, hogy Reichné Tallárom 

Györgyi koordinátori megbízásáról, ill. a 160.000,- Ft-os  díjazásával kapcsolatban tett 

javaslatról döntsön a testület. 

 

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: 

 

68/2011. (04.12.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete megbízza Reichné Tallárom Györgyit 

Nyáregyháza 600. éves évfordulója alkalmából 

megrendezésre kerülő rendezvény bonyolításával, 

koordináló munkájával. 

 

Megbízás ideje: 2011. május 1-től augusztus 20-ig. 

 

Megbízási díját erre az időszakra 160.000,- Ft-ban állapítja 

meg, mely összeget a költségvetés terhére biztosítja. 

 

Határidő: augusztus 21. 

Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
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Ország Mihály András képviselő: el kell azt is dönteni, hogy augusztus 20-án a községben 

tartsanak-e egy záró rendezvényt, tűzijátékot, mely csúcspontja lehet az egész 

rendezvénysorozatnak, ami azoknak is élményt nyújthat, akik nem tudnak elmenni 

Budapestre.  

 

Kravecz Lászlóné képviselő véleménye, hogy a rendezvénysorozat csúcspontját 

Nyáregyházára kell tenni. Mindenképpen itt helyben kell a rendezvényt bezárni.  

 

Bagoly Lászlóné alpolgármester: kéri, hogy az időpont meghatározással kapcsolatban a 

képviselő-testület foglaljon állást. Véleménye szerint az erdélyi vendégeknek Szent Jobb 

Körmeneten való részvétel nagyon meghatározó élmény. 

 

Albert Ottó képviselő: nem biztos, hogy pont abban az időpontban tudnak olyan erőket 

mozgósítani, hogy a község lakói is saját magunkénak érezzék a 600. évforduló 

megünneplését.  

 

Maszel László képviselő egyetért az augusztus 13-i kezdéssel, de még javasolja, hogy 21-én 

fejeződjön be. Egyetért Bagoly Lászlóné alpolgármester javaslatával, hogy az erdélyi 

vendégeknek nagyobb élményt nyújtana a körmenten való részvétel, mint a tűzijáték. Nem 

fél attól, hogy nem lehet mozgósítani a nyáregyházi embereket, mert ezt már több 

rendezvény alkalmával bebizonyították. A szervező csapatot nagyon jónak tartja és bízik 

abban, hogy sikeres lesz a rendezvénysorozat. Javasolja a tűzijáték megtartását. 

 

Ország Mihály András képviselő: jónak tartja az időpontot, véleménye szerint ez egy 

sikeres rendezvény lesz.  

 

Kravecz Lászlóné képviselő véleménye, hogy döntsenek az augusztus 13-tól 20-ig tartó 

időpontról, ha esetleg a vendégeknek ez az időpont nem jó, akkor lehet módosítani.  

 

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. 

Kéri a képviselő-testületet, hogy aki az elhangzott javaslattal egyetért, miszerint a 600. éves 

évforduló megünneplésére szervezett rendezvény időpontja 2011. augusztus 13 és 20. között 

bonyolódjon le és tűzijátékkal záródjon, 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: 

 

69/2011. (04.12.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Nyáregyháza 600. éves évfordulójának 

megünneplésére szervezett rendezvény időpontját 2011. 

augusztus 13 és 20 közötti időpontban határozza meg. 

 

 

Bagoly Lászlóné alpolgármester a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy még egy 

előterjesztés van, miszerint az önkormányzatot megkereste egy filmstúdió. Az ajánlat tárgya, 

hogy készítenek a településről egy 30 perces ún. arculatfilmet, ami polgármesteri 

köszöntővel kezdődik, és úgy gondolja, hogy ez az évfordulóval egybeköthető lenne, és 



 - 51 - 

maradandó emlékként szolgálna. Javasolja az ajánlat elfogadását és hatalmazzák fel a 

polgármester urat a filmstúdióval való kapcsolatfelvételre.  

 

Mészáros Sándor polgármester úgy gondolja, hogy a mai világban egy ilyen filmet 

elkészíteni 45.000,- Ft + útiköltség összegért nagyon kedvező ajánlat.  

Megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki az 

elhangzott javaslatot elfogadja, 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: 

 

70/2011. (04.12.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Digitál Stúdió turisztikai arculatfilm 

elkészítésére vonatkozó ajánlatával élni kíván, annak 

költségét a 600. éves évforduló rendezvényeire elkülönített 

előirányzat terhére biztosítja. 

A testület megbízza a polgármestert, hogy a szükséges 

szerződést kösse meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 

Dóri József : javasolja, hogy vállalkozókat is keressék meg, hogy a rendezvény 

lebonyolításához járuljanak hozzá. 

 

Mészáros Sándor polgármester javaslata, hogy az interneten, ill. a szervezetek vezetői által 

is tájékoztatni kell a lakosságot, hogy a szervezési munka elindult, és ha szeretnének, 

csatlakozzanak. 

 

          16.) Beszámoló a hó eltakarításról 

 

Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat a 

tavalyi év folyamán megbízta Rácz Istvánt, hogy az önkormányzati utakon a hó eltakarítást 

végezze el, mely megtörtént. Ennek költsége az előterjesztésben szerepel, ennek alapján kéri 

a képviselő-testületet, hogy fogadják el. 

 

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: 

 

71/2011. (04.12.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 2011. évi költségvetés terhére 412.500,- Ft-ot 

biztosít az önkormányzati utakon 2010. év december 

hónapban elvégzett hó eltakarítási munkálatok kifizetésére. 
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Határidő: azonnal  

Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 

          18.) Egyebek. 

 

a) 35 literes hulladékgyűjtő edények beszerzése 

 

Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy találtak egy céget, 

ahol a 35 literes gyűjtőedények beszerezhetők. Az egyszemélyes háztartások száma 267. A 

határozati javaslatban 150 db beszerzése szerepel. Az értékesítési ára magasabb lenne, mint a 

beszerzési ár, azért mert ennek szállítása 50.000,- Ft-ba kerülne. Az önkormányzat 

gépkocsijával ezt 25.000.- Ft-ért meg tudják oldani, így ez a szállítási költség került 

beépítésre. 

Döntést a mennyiségről kell hozni, ill. az árról, mely bruttó 4500,- Ft-ot jelent.  

 

Bagoly Lászlóné alpolgármester véleménye szerint egyelőre csak 100 db-ot kellene 

megrendelni, mivel az értékesítési árba beépül a szállítási költség. 

 

Mészáros Sándor polgármester úgy gondolja sokan csak akkor fognak szembesülni a 

díjemelkedés mértékével, amikor a számlát a hónap végén megkapják.  

 

Kravecz Lászlóné képviselő személyes tapasztalta, hogy sokan érdeklődtek a 35 literes kuka 

beszerzésének lehetőségéről. Véleménye szerint, ha kimegy a köztudatba, hogy már lehet 

kapni, akkor az egyedülállóak jönnek majd vásárolni. Nem tartja túlzónak a 150 db 

beszerzését.  

 

Mészáros Sándor polgármester: azt is mérlegelni kell, hogy a környéken ilyen méretű 

gyűjtőedényeket nem lehet kapni. 

 

Ország Mihály András képviselő: részt vett az ÖKOTECH kiállításon, egy cégnél talált 

hasonló méretű gyűjtőedényt – 40, ill. 37,9 literes – 6000,- Ft + Áfa, ill. 10.000,- Ft körüli 

összegért.  

Felajánlja saját gépkocsiját, benzinköltséggel együtt a szállítás lebonyolítására és így nem 

kellene drágábban adni a lakosoknak a gyűjtőedényt. 

 

Mészáros Sándor polgármester: meg kell oldani a kukák elhelyezését, őrzését, mivel tudva 

lévő, hogy több kuka eltűnt.  

 

Megállapítja, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. 

Kéri a képviselő-testületet, hogy aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal 

egyetért, szavazzon. 

 

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős 

Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 6 igen szavazattal, 1 ellenében, tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

72/2011. (04.12.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete megbízza a polgármestert, hogy 150 db 35 liter 
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űrtartalmú hulladékgyűjtő edény 3.200,-Ft. + ÁFA/db áron 

való beszerzéséről gondoskodjon és felhatalmazza a 

szükséges szerződés aláírására. 

Az önkormányzat az edényeket az azt igénylő polgárok 

részére 3.600,- Ft +Áfa/db áron értékesíti. 

 

Határidő:  a beszerzésre: azonnal 

               az értékesítésre: folyamatos 

Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 

 

b) Önkormányzat 306/4 hrsz-ú ingatlanjának bekerítése. 

 

Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2005-ben az 

önkormányzat megállapodott az érintett ingatlan tulajdonosaival, miszerint tárgyi területet 

megvásárolta. A szerződést megkötötték, melynek záradékában szerepel, hogy az 

önkormányzat 2006 márciusában vállalta, hogy az ingatlan határán kerítést építtet még abban 

az évben. Az érintett lakosok jelezték már több alkalommal, hogy ez a mai napig nem történt 

meg.  A határozati javaslat úgy szól, hogy a megadott telkek hátsó határán kell a kerítést 

megépíti az önkormányzatnak, és a 4 m-es nyúlványt lezárják egy nyitható kapuval. E kerítés 

megépítésének költsége 550.000,- Ft, mely csak az anyagköltséget jelenti. Munkadíjjal együtt 

kb. 1.000.000,- Ft-ot jelentene.  

Arra kér javaslatot, hogy ezt a munkát az idei évben az önkormányzat költségvetéséből 

finanszírozni tudja-e a képviselő-testület, ill. a megvalósítási munkákat hogyan oldják meg. 

 

Maszel László képviselő: kérdése, hogy ha az önkormányzat nem vállalt volna a bekerítésre 

kötelezettséget, akkor a telek bekerítésére milyen szabályok érvényesek? 

 

Zinger Miklós jegyző válaszolva a kérdésre elmondja, hogy a beépíthetőség szerint,  szembe 

állva a telekkel, baloldali beépítettség esetén bal oldal, jobb oldali beépítettség esetén jobb 

oldalon, szabadon álló esetén pedig jobb oldalon kell keríteni. Telekvég esetében pedig fele-

fele arányban történik a bekerítés. 

 

Maszel László képviselő: ha a szerződésben nem vállalta volna az önkormányzat a 

bekerítést, akkor most a költség felét a tulajdonosnak kellene állni. 

 

Albert Ottó képviselő: véleménye szerint a költségvetésbe több olyan dolog került, amivel 

nem számoltak. Úgy gondolja, hogy az önkormányzat most nincs abban a helyzetben, hogy 

még ezt is fel tudná vállalni.  

 

Kravecz Lászlóné képviselő: meg kell nézni a szerződést, mert emlékezete szerint csak a 

szolgalmi út bekerítéséről lenne szó, hogy ott ne tudnának ki-bejárkálni illetéktelenek.  

 

Mészáros Sándor polgármester: problémát okozott a záradék értelmezése, mert nem 

egyértelmű. A záradékban az szerepel, hogy az önkormányzat tulajdonába kerülő ingatlanok 

határvonalán és az eladni szándékozók tulajdonába kerülő ingatlanok határvonalán kell 

kerítést építeni. Nekik tulajdonukba semmi nem került, mert ők eladtak. Az tény, hogy az 

érintett lakosok a záradékra hivatkozva kérik a kerítés megvalósítását. 

 



 - 54 - 

Ország Mihály András képviselő: nyilván, hogy a szerződésnek megfelelően ezt a kerítést 

meg kell csináltatni, viszont az általános jogi szabályok alapján nem így történik. Ha meg 

kell csináltatni, akkor át kell tenni jövő évre.  

 

Mészáros Sándor polgármester elmondja, a záradék úgy szól, hogy a 2006. év költségvetés 

terhére, akkor, amikor az önkormányzatnak olyan anyagi lehetőségei lesznek, hogy ezt a 

bekerítést meg tudja finanszírozni. Az akkori szóbeli megállapodás, ha nem is sikerült ezt 

korrektül írásban megtenni, az biztosan nem arról szólt, hogy 5 vagy 10 méter kerítést 

megvalósít az önkormányzat.  

 

Kravecz Lászlóné képviselő: konkrétan egyik tulajdonos kérte azt, hogy a szolgalmi út le 

legyen zárva.  

 

Zinger Miklós jegyző: ténykérdés, hogy a záradékban 2006. év végi időpont lett 

meghatározva, mely telekrendezési megállapodáshoz lett hozzáfűzve. 

 

Kravecz Lászlóné képviselő javasolja, hogy ebben az évben valósítsák meg azt, amit az 

érintett tulajdonosok konkrétan kérnek, vagyis a szolgalmi utat zárják le egy kapuval, ez 

negyed költségből is megoldható lenne. 

 

Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy mindenképpen valamilyen intézkedést tenni 

kell a tekintetben, hogy megakadályozzák az érintett tulajdonosoktól történő lopásokat. 

 

Albert Ottó képviselő: öt éve húzódik az ügy, tudomásul veszi, hogy valamit tenni kell. 

Javaslata viszont az, hogy a bekerítésre a jövő év folyamán kerüljön sor. Kérjenek még egy 

év türelmet az érintett tulajdonosoktól.  

 

Ország Mihály András képviselő javaslata szintén az, hogy a szolgalmi utat zárják le, mert 

így már illetéktelenek nem tudnak az érintett tulajdonosokhoz bemenni. Személyesen kell az 

érintettekkel megbeszélni és kérni még egy év türelmüket. 

 

Maszel László képviselő: egyetért a javaslattal, mivel az idei évben a plusz 550.000,- Ft-os 

összeg biztosan nem fér a költségvetésbe. 

 

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb 

kérdés, észrevétel nem érkezett, határozati javaslatként terjeszti elő, hogy az idei évben a 

képviselő-testület ezt a kiadást nem tudja megfinanszírozni és a következő évi költségvetés 

tárgyalása után a kérdésre visszatér. Kéri a képviselő-testületet, aki az elhangzott javaslattal 

egyetért, 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: 

 

73/2011. (04.12.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete megállapítja, hogy az elfogadott költségvetése az 

általa kialakított és megvásárolt Nyáregyházi 306/4. hrsz-ú 

telkének újonnan kialakult telekhatáraira építendő kerítésre 
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nem tartalmaz fedezetet, ezért a kérdés vizsgálatára a 2012. 

évi költségvetés tárgyalásakor tér vissza. 

 

Határidő: 2012. február 15. 

Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 

 

c) Ultrahang beszerzésére anyagi támogatás kérésének elbírálása. 

 

Mészáros Sándor polgármester ismerteti a Monori Szakorvosi Rendelőintézet kérése alapján 

megfogalmazott határozati javaslatot. Kéri a képviselőket mondják el ezzel kapcsolatban 

véleményüket. 

 

Megállapítja, hogy észrevétel nem érkezett. Javaslattal él, miszerint az előzőekben említett 

indokokra hivatkozva az önkormányzat nem tudja támogatni a Monori Szakorvosi 

Rendelőintézet kérelmét. Kéri a képviselő-testületet, aki az elhangzott javaslattal egyetért, 

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: 

 

74/2011. (04.12.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Monori Szakorvosi Rendelőintézet kardiológiai 

ultrahang beszerzéséhez anyagi támogatást nem áll 

módjában biztosítani. 

 

 

d) Epres Trans Kft. (Szegfű út 1/A.) telephely-bejelentés. 

 

Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Epres Trans Kft-

nek telepengedélye lejárt és ennek megadását a Monor Jegyzőjénél kell kezdeményezni. 

Nyáregyházán a Helyi Építési Szabályozási Tervről szóló rendelet értelmében a kérdéses 

ingatlan a vállalkozónak saját lakása, területe. Formai döntést kell hozni a Nyáregyházi 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az engedély kiadása ellen kifogása nincs, és a 

telephely ezen a címen bejegyzésre kerüljön.  

 

Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki a 

határozati javaslatot elfogadja, 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: 

 

75/2011. (04.12.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a helyi építési szabályzatról és szabályozási 
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tervéről szóló 16/2004. számú rendeletében az övezeti 

előírások szerinti falusias lakóövezetben engedélyezi 

Nyáregyháza, Szegfű u. 1/A. székhelyű Epres Trans Kft-

nek, hogy a területen gépkocsi tárolási tevékenységet 

végezzen. 

 

         18.) Polgármesteri tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta meghozott intézkedésekről 

 

Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy előrelépés a 

legutóbbi ülés óta, az akadálymentes pályázat ügyében és csatorna ügyben történt. Kéri a 

képviselőket, hogy különböző témákban feltett kérdéseiket hozzák elő bármilyen témában, 

melyekre választ szeretnének kapni. 

 

Maszel László képviselő kérdése, hogy milyen előrelépés történt a háziorvosi praxissal 

kapcsolatban? 

 

Mészáros Sándor polgármester válasza: azt ígérte, amennyiben pozitív döntést hoz a 

jelentkező háziorvos, akkor ad tájékoztatást. A mai napon - telefonon történt beszélgetésük 

alkalmával - nevezett háziorvos közölte, hogy nem tudja vállalni a praxis elindítását. 

Elmondta, hogy ennek nem technikai akadálya van, háziorvosi praxist jelenleg nem tud 

vállalni. 

 

Maszel László képviselő: készülve a 600. éves évfordulóra kéri, hogy a testvértelepülés 

zászlaját helyezzék tartóba. Kéri, hogy az Evangélikus temető tisztítása kapcsán keletkezett 

fahulladék elégetésében segítsenek a közmunkások. 

 

Mészáros Sándor polgármester: zászlótartót 40.000,- Ft + Áfa összegért lehet kapni. Házilag 

történő megoldást javasol.  

 

Kravecz Lászlóné képviselő: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy nyáregyházi diákok  a 

Monori Ki Mit Tudon győztesek lettek, és a megyei versenyen első, ill. második helyezést 

értek el. Orsós Ádám mesemondásban első helyezést ért el, Fényes Gréta pedig 

népdaléneklésben  második helyezést. Javasolja, hogy nevezetteket, ill. felkészítő tanáraikat, 

Bajári Brigittát és Zsótér Gabriellát képviselő-testületi dicséretben részesítsék. 

 

Mészáros Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, aki az elhangzott javaslattal 

egyetért, 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: 

 

76/2011. (04.12.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Pest Megyei Ki Mit Tud? versenyen 

mesemondásban elért  

I. helyezéséért                Orsós Ádámot 

 

népdaléneklés kategóriában elért  
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II. helyezéséért              Fényes Grétát  

 

a Nyáry Pál Általános Iskola és AMI diákjait, valamint 

 

felkészítőiket:      Bajári Brigitta            pedagógust 

                             Vajasné Kovács Éva  pedagógust 

                             Zsótér Gabriella         zenetanárt 

  

                           Képviselő-testületi Dicséretben részesíti. 

 

 

  

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a napirenden szereplő kérdéseket a 

Képviselő-testület megtárgyalta. A nyilvános ülést 23.00 órakor bezárja. További napirendi 

pontok tárgyalását zárt ülésen folytatja a Képviselő-testület. 

 

 

 

- kmf - 

 

 

 

 

 

 

       Mészáros Sándor                                                                                   Zinger Miklós 

          polgármester                                                                                             jegyző  
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