
 
I. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21. 

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, a meghívott vendégeket 
és a lakosság részéről megjelent érdeklődőket.  
A testületi ülés megkezdése előtt elmondja, hogy alig több mint egy hete két halálos tragédia 
történt a községben. Kovács Zoltán önkormányzati köztisztviselő és Farkas László egykori 
képviselő hunyt el. Felkéri a jelenlévőket, hogy emlékük előtt egy perces néma felállással 
tisztelegjenek. 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fős Képviselő-testület 7 tagja megjelent. 
Albert Ottó képviselő jelzi, hogy az egyebek napirendi pont tárgyalásánál kíván szólni. 
Napirend kiegészítést nem javasoltak, így a Képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak 
szerint fogadta el.  
 

1.) Beszámoló a helyi rendőrőrs működéséről 
Előadó: Kiss Gábor r.őrnagy őrsparancsnok 
  

2.) Beszámoló a Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú egyesület munkájáról 
Előadó: Fekete László Róbert egyesületvezető 

 
3.) Beszámoló a falugazdászi tevékenységről 

Előadó: Muszkán István falugazdász 
 

4.) Beszámoló a Diáksport Egyesület működéséről, valamint a Sport Egyesület helyzetéről 
és működéséről 
Előadó: Báder László DSE elnök, Mészáros Sándor polgármester 

 
5.) Nyáry Pál Általános Iskola és AMI helyi tanterve, pedagógiai programja 



Előadó: Villand József igazgató 
 

6.) A Napsugár Óvoda gyermekfelvétellel kapcsolatos tájékoztatása 
Előadó Lipót Pál Józsefné óvodavezető 

 
7.) Széki rét bérbeadása 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

8.) „Ezredvég Múzeum és Babagyűjtemény” épületének és a lövészklub által lőfegyver 
raktárként használt helyiség bekötése központi riasztó rendszerbe 
Előadó: Mészáros Sándor  

 
9.) Megváltozott munkaképességű munkavállalók támogatása 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

10.)Járdaépítési kérelmek elbírálása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
11.)Előterjesztés a közterületek használatáról szóló rendelet módosítására 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 
     12.) A Helyi Építési Szabályzat és Rendezési Terv felülvizsgálata 
 Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 
     13.)Földvédelmi járulék megfizetéséről tájékoztató 
 Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

14.)Helyi újság készítésével kapcsolatos megbízások 
 Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 
15.)Nyáry Pál Általános Iskola 8. évfolyamos tanulóinak támogatása 
 Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 
16.)Az önkormányzat részére adószám és hozzá kapcsolódó pénzforgalmi számlaszám 

igénylés. 
 Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 
17.)Kovács Zoltán volt önkormányzati köztisztviselő végtisztessége 
 Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 
18.)Farkas László egykori önkormányzati képviselő végtisztessége 
 Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 
19.)Polgármesteri tájékoztató 
 Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 
20.)Óvodavezetői álláshelyre érkezett pályázatok elbírálása (zárt ülés) 
 Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 
 



21.)Iskolaigazgatói álláshelyre érkezett pályázatok elbírálása (zárt ülés) 
 Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 
22.)Egyéb ügyek 

 
1.) Beszámoló a helyi rendőrőrs működéséről 

 
Mészáros Sándor polgármester felkéri a beszámoló készítőjét, hogy ha van szóbeli 
kiegészítése, tegye meg. 
 
Kiss Gábor r.őrnagy: tájékoztatásul elmondja, hogy kb. egy hete a vízmű területére 
kerítésbontással elkövetett betörés történt. Az elkövetőket sikerült kézre keríteni, az 
eltulajdonított értékek majdnem 100 %-ban lefoglalásra kerültek a házkutatás során, ill. a 
pilisi MÉH telepen történt egy részük leadásra. Idén a Kossuthtelepen történt két egymás 
melletti ingatlanba betörés, ahol tetten érték az elkövetőket. Két alkalommal, kábítószerrel 
való visszaélés bűncselekmény kapcsán az elkövetőket szintén sikerült elfogni és kihallgatni, 
szakértő bevonásával folyik az eljárás. Várja a képviselő-testület részéről a kérdéseket. 
 
Maszel László képviselő: a beszámolót nagyon alaposan kidolgozott anyagnak ítéli meg. 
Elmondja, hogy a rendőrség munkáját külön becsüli, tiszteli azért, hogy ilyen anyagi 
körülmények között is megpróbálják a maximumot nyújtani. Nyáregyháza Önkormányzata 
nagyon szívesen támogatná anyagiakkal a rendőrséget, de sajnos a szűkös költségvetés erre 
most nem ad lehetőséget. Kéri az őrsparancsnok segítségét abban, hogy a kőrözött személyek 
fényképét a helyi újságban jelentessék meg. Kérdése, hogy a vízmű telepnél a betörők helyi 
lakosok voltak-e? Megköszöni a rendőrőrs, ill. a körzeti megbízott munkáját.  
 
Kiss Gábor r.őrnagy: válaszolva a kérdésre elmondja, hogy igen helyi lakosok voltak. 
Örömmel fogadja, hogy megjelenik az újság, ebben a kőrözött személyek fényképeit lehet 
közölni. Tudomásul veszik, hogy Nyáregyháza község nem tudja anyagiakkal támogatni a 
rendőrség munkáját, de ezért a községet hátrány nem éri. 
 
Albert Ottó képviselő elmondja, hogy sajnos a szűkös költségvetés miatt nem tudják 
anyagiakkal támogatni a rendőrség munkáját, de nem tapasztalja, hogy emiatt hátrány érné a 
községet. Megköszöni a rendőrőrs és a körzeti megbízott munkáját. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb 
kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki a Pilisi Rendőrőrs 2010. évi 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja, szavazzon. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a 
beszámolót egyhangúan elfogadta. 
 

2.) Beszámoló a Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú egyesület munkájáról 
 
Mészáros Sándor polgármester a beszámoló tárgyalása előtt megköszöni az egyesület 
munkáját, amit a néhány héttel ezelőtti özönvízszerű eső kapcsán végeztek. Külön kiemeli, 
hogy a Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület az újraélesztő készülékre még 
150.000,- Ft-ot gyűjtöttek vasgyűjtés kapcsán. Megköszöni munkájukat. Átadja a szót az 
egyesület vezetőjének, ha van szóbeli kiegészítése, tegye meg. 
 
Fekete László Róbert: nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, várja a képviselő-testület 
kérdéseit. 



 
Kravecz Lászlóné képviselő elmondja,  hogy  nincs  olyan  rendezvény,  ahol  az  egyesület  ne  
képviseltetné magát, mindenütt lehet rájuk számítani, további munkájukhoz sikereket kíván. 
 
Maszel László képviselő: véleménye szerint a községben nagyobb lett a biztonság, mióta a 
polgárőrség működik. Külön dicséret illeti az egyesület tagjait a vasgyűjtés miatt, mivel az 
ebből keletkező anyagi hozzájárulásukkal meg lehet vásárolni az újraélesztő készüléket. 
Megköszöni eddigi eredményes munkájukat, a továbbiakhoz sok sikert kíván.  
 
Ország Mihály András képviselő kérdezi az egyesület elnökét, mik szerepelnek további 
terveikben? 
 
Fekete László Róbert: válaszolva a kérdésre elmondja, hogy mindenképpen szeretnék 
fejleszteni műszakilag elsősorban a tűzoltóságot. Ez ügyben több irányban elindultak. 
Tervezik e munkába a fiatalokat bevonni. Ezenkívül a fiataloknak szeretnének olyan helyet 
biztosítani, ahol szórakozhatnak, de az ne a kocsma legyen. Ehhez kér ötletet és segítséget.  
 
Villand József iskolaigazgató: megköszöni a polgárőrök munkáját, minden általuk szervezett 
rendezvényen részt vettek, segítséget nyújtottak. Az életmentő készülékre összegyűlt összeget 
a tanévzáró értekezleten fogja átadni polgármester úrnak. Javasolja a készülék elhelyezését a 
járőr kocsiban. A művelődési ház pincéjében üzemelt korábban ifjúsági klub, véleménye 
szerint a polgárőrség tervei között szereplő elképzelésnek, a fiatalok szórakozási 
lehetőségeinek biztosítására ez megfelelne.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb 
kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki a beszámolót elfogadja, 
szavazzon. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a Nyáregyházi Faluvédő és Önkéntes 
Tűzoltó Közhasznú egyesület 2010. évről szóló beszámolóját elfogadta. 
 

3.) Beszámoló a falugazdászi tevékenységről 
 
Mészáros Sándor polgármester átadja a szót Muszkán István falugazdásznak, a napirend 
előadójának. 
 
Muszkán István: szóbeli kiegészítésében tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy hét éve 
tevékenykedik a községben, sikerült a gazdákkal és az önkormányzattal jó kapcsolatot 
kialakítani, a feladatok ellátása zökkenőmentes. Elmondja, hogy a monori körzetből két 
kollégája nyugdíjba ment, így a 18 településben egyedül látja el a falugazdászi tevékenységet. 
Ez sajnos azt jelenti, hogy nem mindig tud kijárni a településekre fogadóórát tartani. Várja a 
képviselő-testület kérdéseit. 
 
Ország Mihály András képviselő: személyesen ismeri Muszkán István falugazdászt, mivel 
munkakapcsolatban állnak. Elmondja, hogy az ő személyében olyan falugazdász van a 
településen, aki nagyon felkészült, sok segítséget nyújt a gazdáknak a pályázatok 
elkészítésében. Jó egészséget kívánva megköszöni tevékenységét. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett, 
kéri a képviselő-testületet, aki a beszámolót elfogadja, szavazzon. Megállapítja, hogy a 
Falugazdász 2010. évi működéséről szóló beszámolót a képviselő-testület egyhangúan 
elfogadta. 



 
4.) Beszámoló a Diáksport Egyesület működéséről, valamint a Sport Egyesület  

helyzetéről és működéséről 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a sporttal 
kapcsolatban meghívott két illetékes, sport területén jártas kollégát. 
Kérdezi a képviselő-testületet, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel. 
 
Kravecz Lászlóné képviselő: a beszámolót elfogadásra javasolja. Amikor a diáksport 
egyesület beindult az volt a célja, hogy a nyáregyházi ifjúsági csoportba neveljen ki 
gyermekeket. Úgy gondolja ez eredményes lesz, bízik abban, hogy a községi sport erre 
alapozva ki fog alakulni. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a beszámolóval kapcsolatban kérdés, 
észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki a beszámolót elfogadja, szavazzon. 
Megállapítja, hogy a Diáksport Egyesület 2010. évi működéséről szóló beszámolót a 
képviselő-testület egyhangúan elfogadta. 
 
Felkéri a két meghívott vendéget mondják el, hogy a nyáregyházi sportéletben korábban 
milyen szerepet töltöttek be és a jövőre nézve milyen elképzeléseik vannak. 
 
Csáki Imre: bejelenti, hogy a Nyáregyháza Sportjáért Alapítvány kuratóriumi elnöki 
tisztségéről lemond az önkormányzat javára. Nem a megszüntetést javasolja, hanem a 
szüneteltetést. A Takarékszövetkezet közölte, hogy az alapítvány számlavezetési díja átment 
mínuszba, mely 22.000,- Ft-ot jelent. Az alapítvány addig működött, amíg a sportélet. Mivel 
az alapítvány felügyeleti szerve az önkormányzat, így kéri lemondása elfogadását. Vállalja, 
hogy a 22.000,- Ft-ot kifizeti. 
 
Mészáros Sándor polgármester kiegészítésül elmondja, hogy amíg bármilyen 
sporttevékenység nem lesz rendszeresen végezhető Nyáregyházán, addig ezt az alapítványi 
számlát nem érdemes megtartani. A számlát fel kell függeszteni, hogy az összeg ne 
halmozódjon.  
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy korábban megkereste őt Farkas László, hogy ha ez 
évben kifizetésre kerül a tiszteletdíja, akkor abból kerüljön levonásra ez az összeg. Az 
önkormányzat dönthet úgy, hogy saját költségvetéséből ezt kifizeti, vagy elfogadja a két 
felajánlást. 
 
Csernai István: véleménye szerint a sporttal kapcsolatos munkát úgy nem tudja végezni, mint 
Farkas László. Az, hogy miért nem működik a sport, azért van mert nincs pénz. Sport akkor 
lesz, ha összefogással pénzt tudnak előteremteni. Jelenleg a sportpálya állapota katasztrofális. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy Csáki Imrével szerveznek egy „Farkas László Emléktornát” 
amit augusztus végén szeretnének megrendezni. Az emléktornát nevezési díjjal, belépővel 
tervezik és a bevételt Farkas László családjának fogják átadni. Az önkormányzat segítségét 
kéri a pálya füvének levágásában.  
 
Ország Mihály András képviselő: javasolja, hogy az emléktornát a 600 éves évfordulón 
rendezzék meg, valamint ha a sport újra beindul Nyáregyházán, akkor az alapítványt 
nevezzék el Farkas Lászlóról. 
 



Albert Ottó képviselő: véleménye szerint, ha azt akarják, hogy Nyáregyházán újra induljon a 
sport és ezen belül a futball, akkor nem a felnőtt csapatnál kell kezdeni, hanem serdülő 
csapatot kell indítani és erre építkezni.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb 
kérdés, észrevétel nem érkezett. A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
 
 
 5.)Nyáry Pál Általános Iskola és AMI helyi tanterve, pedagógiai programja 
             
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a szakértői 
véleményt megkapták, melyben a jogszabályi háttér, a részletes értékelés szerepel. Átadja a 
szót a napirend előadójának, Villand József iskolaigazgatónak. 
 
Villand József iskolaigazgató: a szakértői értékelés végén szerepel, hogy a Nyáry Pál 
Általános Iskola és AMI pedagógiai programját és helyi tantervét jóváhagyásra javasolja. 
Várja a kérdéseket, észrevételeket. 
 
Ország Mihály András képviselő: évek óta részt vesz a ballagáson, ezzel kapcsolatban is 
elmondja, hogy szeretné, ha egyszer eljutnának olyan világba, ha megszólal a magyar 
Himnusz, akkor a gyerekek tudják és énekeljék azt. El kell odáig jutni, hogy a 4. osztály 
végére minden gyermek tudja a Himnuszt és a Szózatot. 
 
Kravecz Lászlóné képviselő megállapítja, hogy az iskola pedagógiai programja rendkívül 
gazdag és sokrétű, amiért nagyon sokat tettek az iskola dolgozói. Minden program viszont 
annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle. Nagy erőfeszítéseket tettek már azért, - és a 
jövőben is tenni kell - hogy ezt az iskolát népszerűvé tegyék és próbáljanak minél több diákot 
ide csábítani. Az elmúlt évben 10 gyermek érkezett Pilis településről, mely nagy örömükre 
szolgált. Ezt az egész törekvést nem kellene tönkretenni egy olyan cselekedettel, ami a 
ballagási banketten történt. Ha egy pedagógus kijelenti, hogy ebbe az iskolába az egyik kezén 
meg tudja számolni, hogy hány alkalmas pedagógus van, az az egész eddigi munkát romba 
dönti. Ha egy pedagógus kijelenti azt, hogy ebben az iskolában némelyik tanár nagyívben 
elkerülheti a pályát, mert nem rendelkezik megfelelő pedagógiai képességgel, az szintén 
romba dönti a pedagógiai programot. Ugyancsak itt fordult elő, hogy a gyerekeket 
megszavaztatta a pedagógus, hogy egy bizonyos tanár maradjon-e tovább, vagy kerüljön 
elküldésre. 
Úgy gondolja, hogy ezek a tevékenységek, megnyilvánulások tönkre teszik az eddig felépített 
munkát. A jövőre nézve az ilyen egymás eltiprását, a személyiségének megsértését minden 
körülmények között el kell kerülni.  
A program megvalósításához sok sikert kíván. 
 
Bagoly Lászlóné alpolgármester: mivel érintett az ügyben, reagál az elhangzottakra. A 
gyerekeket rábírta arra, hogy üljenek le beszélgetni, nevezetesen arról, hogy szerintük mi 
kellene ahhoz, hogy az iskolába a gyerekek örömmel menjenek és ne gyomorgörccsel. Ha 
pedagógiai munkáról beszélnek, akkor miért nem beszélgetnek arról, mikor nevezett kollégák 
olyan szakmai hibákat követtek el, aminek következményeként a gyerekek élete tönkrement. 
Ez a folyamat elindult volna akkor, mikor egy Oktatási Bizottsági ülésen egyik kollégájuk 
nem bírta tovább és zárt ülést kellett elrendelni, mert olyan információkat volt kénytelen 
kiadni, amik nagyon szorították, mivel ő nagyon becsületes és nem tudta feldolgozni azt a 



fajta klikkesedést és elnyomó rendszert, ami az iskolában működik. Éppen itt az ideje annak, 
hogy ezeket a dolgokat tisztába tegyék.  
 
Szemők Mariann pedagógus: elmondja, hogy június 20-án reggel olyan dologról szerzett 
tudomást, mely megsértette pedagógusi és emberi mivoltát. Pedagógustársa a 8. osztályosok 
bankettjén a gyerekeket leültette a szülők jelenlétében, ahol egy történetet mesélt, melynek 
főszereplője ő volt, ill. egy idén elballagott tanuló, akit négy évvel ezelőtt „ordenáré módon 
hústoronyként fölé emelkedve lealázott.” Miután az említett kolléga beszélt vele, ő bocsánatot 
kért a gyermektől. Ennek hátterében az áll, hogy a tanuló, akit leszidott nem készített házi 
feladatot, nem vitte az iskolába felszerelését, folytonosan hasfájásra panaszkodott. Miután a 
szép szó nem használt felemelte hangját, édesanyja kérésére ugyanis haza már nem küldhette 
hasfájás miatt. Elmondja, hogy nem ő volt az egyetlen „megszidott” gyermek. Több, jelenleg 
képviselő gyermekét is megszidta, ha ennek szükségét látta. Bocsánatot akkor kért, ha ő maga 
erősnek ítélte az ügyet és ezt a mai napig megteszi. Ezt a gyerekek is megteszik vele szemben. 
Nem beszél soha trágárul, ill. ordenáré módon. Arra esküdött fel, hogy tudást adjon át, és 
kialakítja a gyermekek kötelességtudatát. Egyetlen eszköz az elsődleges szeretet mellett, a 
hangerőváltás.  A bankett  folytatásaként,  miután említést  tett  a kolléga arról,  hogy kölcsönös 
közöttük az antipátia, elmondta, hogy alkalmatlannak tartja a pedagógusi pályára. 
Megszavaztatta a gyerekekkel, hogy maradjon-e, vagy elbocsájtsa több pedagógustársával 
együtt amennyiben beteljesül régi álma és ő lesz az iskola igazgatója. Elmondása szerint öt 
pedagógus van a jelenlegi tanárok között, aki alkalmas a pályára. A most elhangzott dolgokat 
az ott jelenlévő gyermekektől és szülőktől tudja. Kérdése, hogy miért tartozott ez a 8. 
osztályos gyermekekre, a bankettre, ill. az ott lévő szülőkre. Megalázhat egy pedagógus egy 
másik pedagógust a tanítványai előtt? Kéri a képviselő-testületet, alkossanak véleményt erről 
az esetről. 
 
Mészáros Sándor polgármester úgy gondolja, hogy nem a képviselő-testület dolga, hogy 
véleményt alkosson. Ez a téma nem feltétlenül kapcsolódik a pedagógiai programhoz.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester: egyetért abban az Alpolgármester asszonnyal, hogy el 
kellett volna kezdeni egy folyamatot, de nem a diákokon és a szülőkön keresztül. Ennek az a 
módja, hogy bemegy a bizottsághoz, a testülethez. Ha ott megoldást talál, akkor azt 
továbbviszi, vagy ha nem talál, akkor a felsőbb szervektől kér szakértői vizsgálatot. A diákok 
előtt egy pedagógustársát így illetni és szavazni róla, méltatlannak tartja. 
 
Bagoly Lászlóné alpolgármester: a minőségbiztosítási rendszerről mindent tud, amit kell. 
Megtudta ebben az iskolában az igazgatóhelyettestől, hogy a minőségbiztosítási rendszerbe 
nem vonják be se a gyerekeket, se a szülőket. Kérdése, hogy akkor mitől hiteles az 
igazgatónak és a minőségbiztosítást irányító bizottságnak az információja. Első számú szonda 
a gyerek és a szülő. Hogy érzi magát, hogy gazdagodik a tudása, az érzelemvilága, nincsenek-
e személyiségzavarai. A szülői ház bevonása nélkül eredményesen gyereket tanítani, oktatni 
nem lehet. Erre az volt a reakció, hogy „na még csak az kéne, hogy a szülők beleszóljanak az 
oktatásba.” Kikéri magának, a szülőknek és gyerekeknek, ilyen hozzáállást nem lehet 
elfogadni. Igenis el kell kezdeni végre tisztába tenni a dolgokat, emellett kiáll. 
 
Ország Mihály András képviselő: úgy gondolja, ha ebben az iskolában öt jó pedagógus van, 
akkor Szemők Mariann abba beletartozik. Ez saját, ill. nagyon sok ember véleménye. Reggel 
7 órától este 7 óráig az iskolában van, mindent megtesz a gyermekekért, saját nyaralójába, 
saját pénzén, autójával vitte a gyermekeket kirándulni, szereti őket. Számára homályosak és 
érthetetlenek azok a pedagógiai programok és alapelvek, melyeket Alpolgármester asszony 



képvisel, valamint az is, hogy táblát fog kihelyezni minden tanterembe és a gyerekek 
feltesznek egy jelet, hogy jól, vagy rosszul érzik-e magukat. Úgy ítéli meg, hogy a gyereket 
szeretni és nevelni kell. Az, hogy végzős diákok előtt lejáratnak egy pedagógust, nagyon rossz 
irány.  
 
Mészáros Sándor polgármester: úgy gondolja, hogy egy olyan dologról beszélnek, melyen 
sem ő, sem a képviselők nem voltak jelen. Az éremnek mindig két oldala van. Nem érti, miért 
kell adott kérdésben állást foglalni úgy, hogy nem látják a körülményeket és nem tudják 
pontosan mi történt.  
 
Bagoly Lászlóné alpolgármester: Ország Mihály András képviselő által elmondottakkal 
mindenben egyetért. Szemők Mariann valóban kiváló pedagógus, szereti a gyereket és 
valóban remekül tanítja azt a gyereket, amelyik mögött olyan családi háttér áll, melyet 
teljesen felesleges menedzselni, mert nagyon pedáns és tiszteletre méltó családi háttere van a 
gyereknek.  
Az ominózus eset, pontosan egy olyan gyermekkel történt meg, akit az élet pofoz, 
mélyszegénység, alkoholizmus veszi körül a gyereket és akkor még az iskolában sem fájhat 
úgy a gyomra, hogy ne döngöljék a földbe. Kikéri magának. Ez nem liberális pedagógia, ez 
emberség pedagógia.  
 
Mészáros Sándor polgármester: véleménye szerint a beszélgetés olyan irányba megy, 
melynek semmi értelme nincs. Két hozzászólásra ad ezzel kapcsolatban még lehetőséget. 
 
Mladoniczki Lászlóné szülő: elmondja, hogy a Szemők Mariann által elmondottak az 
igazságot tartalmazzák. A banketten történt szavazáson nem volt jelen, de összességében az 
ott történteket nem tartja helyénvalónak. Ez nem a gyerekek és szülők dolga. Teljes 
mértékben felháborítja az Alpolgármester asszony által elmondottak, mivel ő tudja, hogy 
Szemők Mariann mit tesz a gyerekekért, mivel két gyermekét tanítja. Példaként említi, ha 
esetlegesen később megy gyermeke haza, akkor felhívja, hogy ezt közölje vele. Nem szeretné, 
ha az iskolának ilyen igazgatója lenne, mert így senkit nem szabad hátba támadni. Szemők 
Mariann mellett bármikor kiáll, azért is jött el, mivel nem tartja igazságosnak. Nem szeretné, 
ha a még iskolába járó gyermekét az elmondottak miatt bántalmazás, vagy olyan szó érné, 
ami őt, vagy gyermekét sértené. 
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy ő is minden körülmények között kiáll az 
Alpolgármester asszony mellett, megbízik benne. Úgy gondolja őt is meg kell hallgatni. 
 
Albert Ottó képviselő: javasolja a Polgármester úrnak, hogy a ezt a vitát zárják le, mert ez a 
zárt ülésre tartozik. 
 
Bagoly Lászlóné alpolgármester: azt gondolja, úgy lenne igazságos, ha itt lenne a tantestület 
is és itt lennének azok a szülők, a szakértői bizottság, valamint az pszichológus, akihez ő a 
gyermeket elvitte vizsgálatra, mert súlyosan tanulási zavaros. A gyerek most ott tart 16 
évesen, hogy senki nem segít neki abban, hogy esélyt kapjon egy szakma megtanulására. 
Generálja az iskola a szociális segélyért sorban állókat. Az integráció pont arról szól, hogy 
mindenki egyformán kapjon esélyt. A szakértői bizottság megkérdezte tőle, hogy hol volt 
eddig ez a gyermek, miért nem látták a 2. osztályban, Szemők Mariann volt az osztályfőnöke 
elsőben.  
 



Mészáros Sándor polgármester lezárja a vitát. Kérdezi a képviselő-testületet, hogy a 
pedagógiai programmal kapcsolatban kívánnak-e észrevételt tenni. 
 
Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki a 
pedagógiai programot és helyi tantervet 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: 
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6.) A Napsugár Óvoda gyermekfelvétellel kapcsolatos tájékoztatása. 
 
Mészáros Sándor polgármester kéri a napirend előadóját, az óvodai intézmény vezetőjét, 
hogy szóban foglalja össze a javaslatot. 
 
Lipót Pál Józsefné óvodai intézményvezető: a beszámoló két fő részből áll – egyik a 2010-
2011 óvodai tanévben felvett gyermekek létszámának alakulása, a másik pedig a felvétellel, 
beiratkozással kapcsolatos problémákat veti fel, alátámasztva azokkal az eljárásokkal, amik 
az óvodai felvétellel kapcsolatosak, nevezetesen kiket kell felvenni, ill. a csoportok 
maximális létszámai. A tagóvodába minden gyermeket fel tudnak venni. A központi óvodába 
30 gyermeket írattak be. Maximális csoportlétszám kialakításánál is csak 10 gyermeket 
vehetnének fel. Minden gyermeket nem tudnak felvenni. A képviselő-testületnek ez irányban 
döntést kell hoznia. Szeretné, ha beindulhatna a negyedik csoport is. Ennek személyi feltétele 
két óvodapedagógus és egy dajka felvétele lenne. Tárgyi feltétele nincs, mert a régi 
bútorokkal meg tudnák oldani. Anyagi feltétele kb. 1.000.000,- Ft lenne a három hónapra 
vonatkoztatva. Így, mivel több gyermeket tudnának felvenni, a normatíva is több lenne. 
Amennyiben a negyedik csoportot nem tudják beindítani, a képviselő-testületnek egy 
bizottságot kell létrehoznia és nekik kell eldönteniük, hogy a 30 gyermek közül ki legyen az 
a 10, akit felvegyenek az óvodába. Kéri, hogy ebben a Humán Bizottság tagjai vegyenek 
részt.  
 
Kravecz Lászlóné képviselő: ezzel a megoldási lehetőséggel kapcsolatban ugyanazt tudja 
elmondani, amit az előző képviselő-testületnek is benyújtott, hogy ez a három hónap is 
gondot jelentene a költségvetésben, de a következő évben már négyszer ennyit jelentene. A 
következőkben nem biztos, hogy a finanszírozás lehetővé teszi a negyedik csoport 
beindítását. Egyetért azzal, hogy ez lenne a legegyszerűbb megoldás, de az önkormányzat 
költségvetése ezt nem teszi lehetővé.  
 
Maszel László képviselő: nehezményezi, hogy minden évben visszatérő probléma az óvodai 
felvétel. Igaz mindig megoldódik a probléma. Évek óta kér egy olyan statisztikát az 
intézményvezetőtől, hogy egy hónapban naponta hány gyermek van ténylegesen az 
óvodában. Nem gondolja, hogy minden nap minden beíratott gyermek az óvodában 
tartózkodik. Jónak tartaná a negyedik csoport beindítását, de az anyagi lehetőségek erre nem 



biztosítottak. Egy óvodavezetőnek nem kell, hogy elsődleges célja az legyen, hogy mit ír elő 
a törvény. 
 
Lipót Pál Józsefné intézményvezető: elmondja, hogy neki kötelessége az ügyet a képviselő-
testület elé hozni, mivel a fenntartónak a joga a csoportlétszám túllépések engedélyezése. A 
kért statisztikával kapcsolatban elmondja, hogy készült ilyen még az előző testületnek, 
melyben hónapokra lebontva meg volt, hogy hány gyermek járt az óvodába. Január, február 
hónapokban betegségek miatt ugyan csökken a létszám, de a többi hónapban általában egy-
két gyermek kivételével jelen vannak. Nemcsak iskolai csoportot bővítenek, (ezt Újhartyán 
településen hallotta) hanem az óvodain is gondolkoznak. Attól tart, ha a plusz csoportbővítés, 
vagy a gyermekek elutasítása nem fog megoldódni, előbb-utóbb elvándorlás fog 
bekövetkezni Nyáregyházáról.  
 
Mészáros Sándor polgármester: furcsa számára, hogy a régi kastélyépületben helyet foglaló 
óvoda helyett két óvodai épület is épült, kérdése miért bizonyul kicsinek ez a két új épület? 
Kérdése még, hogy a gyermeklétszám hogyan alakult az elmúlt időszakban? 
 
Lipót Pál Józsefné intézményvezető: válaszolva a kérdésre elmondja, hogy a régi épületben 
nagyobbak voltak a csoportszobák, az újakban kisebbek. A gyermekek létszáma nőtt mindkét 
óvodában.  
 
Ország Mihály András képviselő: elfogadhatatlan számára, hogy egy nyáregyházi 
gyermeket nem vesznek fel az óvodába helyhiány miatt. A képviselő-testületnek 
mindenképpen olyan megoldást kell találnia, mely szerint a 30 gyermeket fel tudják venni. 
Alátámasztja ezt azzal, hogy ha már nem itt kezdi az óvodát egy gyermek, akkor nagy 
valószínűséggel az iskolát sem. Semmiféleképpen nem kell azt engedni, hogy a nyáregyházi 
gyermekek máshová járjanak óvodába. Sajnos az anyagiak miatt nincs arra lehetőség, hogy 
új csoportot indítsanak be, viszont nem az a megoldás, hogy a 30 gyermekből csak 10 
gyermeket vesznek fel.  
 
Kravecz Lászlóné képviselő: nincs annak realitása, hogy Újhartyánba vigyék a 
gyermekeket, mert ha felajánlják, hogy Felső-nyáregyházán van hely, ami egy jól felszerelt 
óvoda, akkor nyilván inkább oda fogják vinni. A költségvetésből is kiderült, hogy az óvodát 
támogatja legkevésbé a kormány, a normatíva itt a legkevesebb. Az az összeg, amit 
felvállalnak a következő évre negyedik csoportra, számolni kell azzal, hogy a normatíva 
emelkedés egy töredékét fogja hozni, mint amibe ténylegesen a csoport beindításra kerül. 
Igaz a tárgyi feltételek meg vannak, de a személyi feltételek biztosításához szükséges anyagi 
nincs. El kell azon gondolkodni, hogy egy olyan bizottságot kell létrehozni, aki vállalja azt a 
népszerűtlen  feladatot  és  eldönti,  hogy  ezek  közül  a  gyerekek  közül  ki  az,  aki  még  otthon  
maradhat. Elmondja még, hogy az elmúlt évben is több szülő nem tartotta jó ötletnek a 
vegyes csoportok kialakítását, de végül is gyermekeiket nem vitték emiatt másik óvodába. 
 
Maszel László képviselő: úgy gondolja, hogy a vegyes csoportok kialakításánál elsősorban 
az óvodapedagógusok voltak felháborodva, ők nem akarták. Kategorikusan elutasítja, hogy 
ne vegyék fel a gyermekeket. 
 
Egresi Péter: elhangzott, hogy van egy költségoldala a negyedik csoportnak, de lehet egy 
bevételi oldala is a normatíva miatt. Ha ez nem fedezi, akkor más óvodákban miért jó, ha 
emelkedik a gyermekek száma? Kérdése még, nem gondolkodtak-e azon, hogy alapítványi 
formában finanszírozzák meg a plusz költséget? 



 
Lipót Pál Józsefné: válaszolva a kérdésre elmondja, véleménye szerint ez inkább az iskolával 
kapcsolatban van, ill. a normatíva nem a pedagógusok bérére vonatkozik. Az alapítvánnyal 
kapcsolatban elmondja, hogy a „Szülők a gyermekekért” alapítvány segítségével vásároltak 
egy öltöző szekrényt, és csináltattak több szekrényt.  
 
Mészáros Sándor polgármester: nem csak az a baj, hogy nincs plusz csoport, hanem az is, 
hogy kicsik a csoportszobák. 
 
Lipót Pál Józsefné: egy óvodáskorú gyermek részére meghatározott terület két négyzetméter. 
Ennek megfelelően kellene a gyermekek csoportonkénti létszámát meghatározni. Az általa 
leírt létszámtól térhet el a képviselő-testület 10, ill. 20 %-kal.  
 
Kravecz Lászlóné képviselő: ideális lehet ez a két négyzetméter/gyermek, de javasolja 
képviselő-társainak, menjenek el a környező települések óvodáiba – de ne  
Újhartyánba, mivel itt most épült egy hatalmas óvoda és ide csábítják a gyerekeket – látható, 
hogy nagyon kevés az a hely, ahol be tudják tartani ezeket a szabályokat. Javasolja, hogy 
térjenek el a 20 %-kal. 
 
Zinger Miklós jegyző: a létszámok az alapító okiratba vannak rögzítve. 
 
Lipót Pál Józsefné: a csoportok kialakításáról július 31-ig kell dönteni a képviselő-testületnek, 
ha most nem sikerül az ügyben állást foglalniuk. 
 
Ország Mihály András képviselő véleménye, hogy ahol 24 gyermek elfér, ott elfér a 29 is. 
Ezt meg kell oldani, ha valaki szeretné az óvodába járatni gyermekét – akkor is ha esetleg a 
szülő otthon van – nem tartja jó módszernek az elutasítást.  
 
Lipót Pál Józsefné: az biztos, hogy mind a 30 gyermeket nem fogják tudni felvenni, mivel 
asztalt, széket abba a csoportszobába betenni nem lehet. Elsőként az 5 éveseket, a HH-s, 
HHH-s, ill. gyámság alatt lévőket kell felvenni. 
 
Kravecz Lászlóné képviselő: javasolja a döntéshozatalt júliusi testületi ülésen, addig meg 
lehet nézni ennek financiális hátterét, mennyi a normatíva, mennyibe kerül az 
önkormányzatnak egy 4. csoport létrehozása.  
 
Mészáros Sándor polgármester javasolja, hogy a hónap végén a Humán Bizottság tárgyalja 
még ezt a kérdést. A döntést pedig napolják el a következő testületi ülésre. 
 
Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban 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: 
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vonatkozó döntéshozatalát a következő képviselő-testületi 
ülésre halasztja. 

 
7.) Széki rét bérbeadása 

 
Mészáros Sándor polgármester átadja a szót a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi 
Bizottság elnökének, hogy ismertesse állásfoglalásukat.  
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Széki 
réttel kapcsolatban probléma merült fel, miszerint a szántó részét is Muszkán István szeretné 
bérbe venni a réttel együtt. Kérdése jelenlévő Muszkán István felé, hogy ketté tudná-e 
választani kérelmét, miszerint a szántó kiesne belőle. Erre a részre tervezik 600 db diófa 
ültetését. A bizottság ennek figyelembevételével javasolja a kérelemben foglaltak 
támogatását. 
 
Muszkán István: nyilatkozik, hogy a 0224/43 hrsz-ra eső szántó részt nem kívánja bérbe 
venni. Emiatt kéri, hogy hektárarányosan csökkentsék a bérleti díj összegét.  
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és 
Ügyrendi Bizottság azt is tárgyalta, hogy a bérleti szerződés időtartama hány évre szóljon. 
Kéri a bizottság elnökét ismertesse javaslatukat. 
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke elmondja, hogy három évre érkezett javaslat. 
 
Muszkán István: reagálva a javaslatra elmondja, hogy ez szakmailag nem jó, mivel az ideális 
időtartam öt év plusz egy nap, mivel ebben az esetben az önkormányzatnak nem kell 
forrásadót fizetnie a befolyt összeg után.  
 
Mészáros Sándor polgármester: azért merült fel ez a kérdés, mert elképzelések vannak 
ennek a területnek a hasznosításáról, de ezek még csak tervek. Az öt évet a bizottság úgy 
értékelte, hogy egy nagyon hosszú időszak, nem tudni ezen időn belül lesz-e lehetőség ezen 
területtel valamit kezdeni és amennyiben bérbe adják, akkor ettől a lehetőségtől az 
önkormányzat elesik. 
 
Maszel László képviselő: át kell gondolni Muszkán István által elmondottakat az időtartamra 
vonatkozóan, mivel ha öt évre adják bérbe, akkor mentesül az önkormányzat a forrásadó 
fizetése alól.  
 
Mészáros Sándor polgármester javasolja egy olyan megállapodás kötését, miszerint öt évre 
szól a szerződés, de ha az önkormányzati hasznosítás reális közelségbe kerül, akkor azt 
három év után felbonthatja.  
Döntés most akkor születhet, ha meg tudják határozni azt az összeget, amennyiért bérbe 
adják a területet. 
Javasolja, hogy a 0224/41, a 0224/43 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő területek legelő 
részeit adják bérbe Muszkán Istvánnak, melynek bérleti időtartama öt évre szól és három év 
után önkormányzati döntés alapján felmondható, a bérleti díj összege 250.000,- Ft/év legyen. 
Kéri a képviselő-testületet, aki a 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: 

 
99/2011. (06.21.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a nyáregyházi 0224/41. hrsz-ú legelő művelési 
ágú, 0,2317 ha területű, valamint a 0224/43. hrsz-ú legelő 
művelési ágú 13,8283 ha területű önkormányzat 
tulajdonában lévő ingatlanokat Muszkán István részére 
bérbe adja 250.000,- Ft/év összegért. 
 
A bérlet időtartamát 5 évben határozza meg, de 
amennyiben az önkormányzat a területet más módon 
kívánja hasznosítani, úgy fenntartja a jogot a megállapodás 
3 év után való felmondására. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
szükséges szerződést az önkormányzat ügyvédjeinek 
közreműködésével kösse meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy ezen napirendi 
ponthoz tartozik a Nyáry Pál Szövetkezet kérelme, mely szerint a 068/3. hrsz-ú szántó 
művelési ágú ingatlanra, valamint a 0224/43 hrsz-ú szántó művelési ágú ingatlanra tesz 
haszonbérleti ajánlatot. Átadja a szót a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
elnökének ismertesse állásfoglalásukat. 
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke elmondja, hogy a 068/3. hrsz-ú művelési ágú 
ingatlant 3 évre javasolja bérbe adni, azzal a megkötéssel, ha minden tulajdonos ebbe 
beleegyezik, mivel ez egy osztatlan közös tulajdon. A 0224/43 hrsz-ú ingatlant pedig nem 
kívánja a Nyáry Pál Szövetkezet részére bérbe adni, mivel azt már Muszkán István részére 
adta ki. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb 
kérdés, észrevétel nem érkezett. Két javaslata van a döntéshozatalra: 1. A kérelmet elutasítják 
és felveszik a kapcsolatot, tárgyalást folytatnak a Nyáry Pál Szövetkezettel. 2. A kérelmet 
nem utasítják el, de arról határoz a képviselő-testület, hogy csak a bizottság által javasolt 
feltételekkel kívánják a területet bérbe adni. Ha ezt elfogadja a kérelmező, akkor kerülhet 
megkötésre a szerződés. 
 
Kravecz Lászlóné képviselő a 2. javaslat elfogadását támogatja. 
 
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: 

 
100/2011. (06.21.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 068/3 helyrajzi számú ingatlanban lévő 
tulajdonrészét aranykoronánként a mindenkori augusztusi-
szeptemberi eladások alapján számolt 22 kg búza 
értékesítési átlagáron számolt összegért a Nyáry Pál 
Szövetkezet részére három év határozott időtartamra bérbe 
adja, amennyiben a többi tulajdonos hasonló nyilatkozata 
alapján a hasznosítás megoldható. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
szükséges szerződést az önkormányzat ügyvédjeinek 
közreműködésével kösse meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
8.) „Ezredvég Múzeum és Babagyűjtemény” épületének és a lövészklub által lőfegyver 

raktárként használt helyiség bekötése központi riasztó rendszerbe 
 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban tájékoztatásul elmondja, 
hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Kéri a bizottság 
elnökét ismertesse állásfoglalásukat. 
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az 
előterjesztésben szereplő határozat elfogadását a bizottság támogatja. 
 
Kravecz Lászlóné képviselő, mint a múzeum igazgatója megköszöni a riasztórendszer 
biztosítását. Kérdése, hogy a múzeumban elhelyezett tárgyakra a biztosítás megkötésével 
kapcsolatos ügyintézés hol tart, mivel ezen tárgyak eszmei értéke igen nagy.  
 
Mészáros Sándor polgármester válaszolva a kérdésre elmondja, hogy a folyamat elindult, 
akkor lehet a biztosítást intézni, ha a szentimretelepi épület szerződéses ügye lerendezésre 
került. 
 
Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. 
Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, 
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: 

 
 
 



101/2011. (06.21.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Polgármesteri Hivatal vagyonvédelmi 
rendszerének – az „Ezredvég Múzeum és 
Babagyűjtemény”, valamint a fegyverraktár helyiség 
védelmi rendszerbe vonásával kapcsolatos – bővítését 
megvalósítja, a fejlesztés fedezeteként 80.000,- Ft + Áfa 
összeget költségvetésében biztosít. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
megvalósítás érdekében szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
9.)  Megváltozott munkaképességű munkavállalók támogatása 

 
Mészáros Sándor polgármester átadja a szót a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi 
Bizottság elnökének ismertesse állásfoglalásukat a napirendi ponttal kapcsolatosan. 
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke elmondja, hogy a kérelmező Főkefe Nonprofit Kft. 
által foglalkoztatott nyáregyháziak szállítási költségéhez 1500,- Ft/fő összeggel járuljanak 
hozzá és eszerint módosítsák a szociális kiadásokra fordítandó összeget a költségvetésben. 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy az átcsoportosítás összege, ha 
ez július 1-től fog a támogatás érvénybe lépni akkor 45.000,- Ft-ot jelent ebben az évben. 
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: 

 
102/2011. (06.21.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Főkefe Nonprofit Kft. – az általa foglalkoztatott 
nyáregyházi munkavállalók munkába járásával kapcsolatos 
– költségeihez 7500,- Ft/hó összeggel – 2011. július 1. és 
2011. december 31. közötti időszakban, de ezen belül is 
legfeljebb a nyáregyházi munkavállalók foglalkoztatásnak 
időtartamára – hozzájárul. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
hozzájárulás átutalásáról gondoskodjon. 
 
Határidő: 2011. július 1. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 



     10.)  Járdaépítési kérelmek elbírálása 
 
Mészáros Sándor polgármester kéri a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Elnökét ismertesse a napirendi ponttal kapcsolatos állásfoglalásukat. 
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását javasolja a bizottság. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett, 
kéri a képviselő-testületet, aki az előterjesztés szerinti 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: 

 
103/2011. (06.21.) 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 neve Címe Módja 
Járda 

hossza 
(m) 

Járda 
széles-
ség (m) 

Anyag 
sóder 
(m3) 

Anyag 
cement 

(q) 
Ár 

Pálinkásné Mészáros Lívia Kölcsey F. u. 76/a. építés 22 1,2 4,5 8,0 42.150,- 
Varga Pálné Kölcsey F. u. 92. építés 17 1,2 3,5 6,0 32.150,- 
Gyenizs József Kölcsey F. u. 94. építés 24 1,2 4,5 8,5 43.575,- 
Juhász Lászlóné Kölcsey F. u. 98. építés 15 1,2 3,0 5,5 28.575,- 
Lengyel Józsefné Kölcsey F. u. 100. építés 15 1,2 3,0 5,5 28.575,- 
Plavecz Ildikó Ady Endre út 18. felújítás 5 1,2 1,0 2,0 10.000,- 
Tóth István Kölcsey F. út 16. felújítás 5 1,2 1,0 2,0 10.000,- 
összesen   88,0  20,5 37,5 195.025,- 

 
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 

 
 
 



11.) Előterjesztés a közterületek használatáról szóló rendelet módosítására 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a napirendi pontot tárgyalta, módosító javaslat 
érkezett hozzá, átadja a szót a bizottság elnökének, hogy ezzel kapcsolatosan ismertesse 
állásfoglalásukat. 
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a bizottság 
a módosító javaslatokat támogatja, így elfogadásra javasolja.      
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatásul elmondja: a módosítás arról szól, hogy a 
kiemelt rendezvények  díjának megállapítása történjen meg külön a közterületek használatáról 
szóló rendelethez. Albert Ottó képviselő a pénzügyi bizottság elnöke javasolta, hogy a 
transzparensek díját emeljék fel kétszeresére, a mozgóárusítást 100,- Ft/m2/napra, az alkalmi 
mozgóárusítást 400,- Ft-ról 1000,- Ft/m2/napra és a kiállítás és az alkalmi vásár, ill. 
rendezvények, a nem bevételes kulturális rendezvények kivételével kategóriát szintén 
duplájára emeljék. A javaslatokat a bizottság elfogadta.  
 
Kravecz Lászlóné képviselő kérdése, hogy az alkalmi és mozgóárusítás díjának emelése nem 
lesz túl magas?  
 
Albert Ottó képviselő válaszolva a kérdésre elmondja, hogy véleménye szerint az alkalmi 
árus is felemelt árral fog árusítani.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett, 
kéri a képviselő-testületet, aki egyetért a módosító javaslattal, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős 
Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 4 igen szavazattal, 2 ellenében, 1 tartózkodás mellett a 
következő rendeletet alkotta: 
 

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Képviselő-testületének 

 
12/2011. (VI.22.) önkormányzati rendelete 

 
a közterületek használatáról szóló 9/2000. (X.3.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1949. évi XX. törvény 
44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

(1) A közterületek használatáról szóló 9/2000. (X.3.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Khr.) 10. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:  
 



„(4) Kiemelt rendezvénynek minősül a Nyáregyháza Község Önkormányzata által, vagy 
részvételével szervezett rendezvény.” 
(2) A Khr. 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 
 
(3) Ez a rendelet 2011. július 1. napján lép hatályba és 2011. július 2. napján hatályát 
veszíti. 
 
 
 12.) A Helyi Építési Szabályzat és Rendezési terv felülvizsgálata 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az előző napi 
bizottsági ülésen elhangzott: a rendezési terv több okból is módosításra szorul és ezeket a 
módosításokat úgy lenne célszerű véghezvinni, ha hosszabb ideig nem kellene hozzányúlni a 
Helyi Építési Szabályzathoz. Ezért kéri a képviselő-testületet, hogy a következő testületi 
ülésre – amennyiben van a rendezési tervhez kapcsolódó módosító javaslatuk, azt tegyék meg, 
terjesszék elő. Ezzel kapcsolatban most nem szükséges a döntés.  
 
 13.) Földvédelmi járulék megfizetéséről tájékoztató 
 
Mészáros Sándor polgármester átadja a szót a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi 
Bizottság Elnökének ismertesse állásfoglalásukat a napirendi ponttal kapcsolatosan. 
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a bizottság 
a határozati javaslatot elfogadta, miszerint a földvédelmi járulék összegéből 7.084.858,- Ft 
terheli Nyáregyháza Önkormányzatát, és ezen összeg a 2011. évi költségvetésben biztosított. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, 
észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki az előterjesztésben szereplő 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: 

 
104/2011. (06.21.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
számlavezető pénzintézettel 2010. január 29-én megkötött 
hitelszerződéshez kapcsolódó, 2010. évben le nem hívott 
hitelkeret terhére 7.000.000,- Ft, valamint pénzeszközei 
terhére 84.858,- Ft összegben – a „nyárfás öntöző” terület 
mezőgazdasági művelés alóli kivonás miatt fizetendő – 
földvédelmi járulék megfizetéséről gondoskodjon. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
 



      14.) Helyi újság készítésével kapcsolatos megbízások 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a helyi újság 
készítésével kapcsolatban néhány ajánlat bekérésre került. A tördelésre és a nyomdai 
kivitelezésre külön árajánlatok kerültek bekérésre. A határozati javaslatok természetesen a 
legolcsóbb árajánlatokat tartalmazzák. A napirendi pontot a Pénzügyi, Településfejlesztési és 
Ügyrendi Bizottság tárgyalta, átadja a szót a bizottság elnökének, ismertesse 
állásfoglalásukat. 
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke javasolja az előterjesztés szerinti határozatok 
elfogadását. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, 
észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot a tördelési, nyomdai előkészítési feladatokra vonatkozóan 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: 

 
105/2011. (06.21.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a helyi önkormányzati lap tördelési, nyomdai 
előkészítési feladataival – a határozat mellékletét képező 
ajánlat szerint – Pap Árpád Nyáregyháza, Jókai út 18/A. sz. 
alatti lakost bízza meg. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
szükséges határozatlan idejű szerződést az önkormányzat 
ügyvédeinek közreműködésével kösse meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
Mészáros Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy aki az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot a helyi önkormányzati lap nyomdai előállítási feladataira vonatkozóan 
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: 

 
106/2011. (06.21.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a helyi önkormányzati lap nyomdai előállítási 
feladataival – a határozat mellékletét képező ajánlat szerint 
– a Mátyus Bt-t bízza meg. 



A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
szükséges határozatlan idejű szerződést az önkormányzat 
ügyvédeinek közreműködésével kösse meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 

     15.) Nyáry Pál Általános Iskola 8. évfolyamos tanulóinak támogatása 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy egy jóváhagyó döntésre van 
szükség, mivel a Humán Bizottság ezt a kérdést megtárgyalta és egyhangúan javasolták a 
támogatás elfogadását, miszerint a 8. évfolyamos tanulók kirándulásához 4400,- Ft – 4400,- 
Ft-al járuljanak hozzá.  
 
Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a 
képviselő-testületet, aki a 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: 

 
107/2011. (06.21.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a két 8. osztályos évfolyamot kirándulás céljára 
4.400,- Ft – 4.400,- Ft összegű vissza nem térítendő 
támogatásban részesíti. 
 
A fenti pénzösszeg felvételére Benkő Zoltán 8/A és Dancsó 
József 8/B osztályok osztályfőnökei jogosultak. 
 
megbízza a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséről 
gondoskodjon. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
16.) Az önkormányzat részére adószám és hozzá kapcsolódó pénzforgalmi      

számlaszám  igénylés 
 
Mészáros Sándor polgármester átadja a szót a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi 
Bizottság elnökének, hogy napirendi ponttal kapcsolatos állásfoglalásukat ismertesse. 
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a bizottság 
egyhangúan támogatja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. 
 
Mészáros Sándor polgármester  megállapítja,  hogy  kérdés,  észrevétel  nem  érkezett.  Kéri  a  
képviselő-testületet, aki a határozatban foglaltakat 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: 

 
 

108/2011. (06.21.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy: 
1. a helyi önkormányzat részére az adószám igényléséhez 

és a Monor és vidéke Takarékszövetkezetnél a 
pénzforgalmi számla megnyitásához hozzájárul. 

2. Megbízza a polgármestert és a jegyzőt a helyi 
önkormányzatnak az adószám igénylésével és 
pénzforgalmi számla megnyitásával összefüggő 
feladatok elvégzésével. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
             Zinger Miklós jegyző 

 
      17.) Kovács Zoltán volt önkormányzati köztisztviselő végtisztessége 
 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban javaslatot tesz arra 
vonatkozóan, hogy az önkormányzat járuljon hozzá a család gyászához 100.000,- Ft-al. Várja 
ezzel kapcsolatban az észrevételeket. 
 
Albert Ottó képviselő: támogatja a javaslat elfogadását. 
 
Zinger Miklós jegyző a javaslattal kapcsolatosan elmondja, hogy a köztisztviselők 
jogállásáról szóló rendeletben kell támogatás, segély címén a hozzátartozók részére 
megállapítani. Arról szólna a szabályozás, hogy amennyiben a köztisztviselő nem minősül az 
önkormányzat halottjának, akkor a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó személy 
részére támogatást biztosít az önkormányzat, melynek maximális összege lehet 100.000,- Ft.  
 
Mészáros Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy a 
rendeletbe kerüljön bele a jegyző úr által elmondottak, 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: 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
 

13/2011 (VI. 21.) önkormányzati rendelete 
 

a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők jogállásának egyes kérdéseiről, 
illetve a juttatásokról, támogatásokról szóló 8/2001. (XII.15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 



 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról 
szóló 1992. évi XXIII. törvény 4. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. Törvény 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1§. (1) A a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők jogállásának egyes 
kérdéseiről, illetve a juttatásokról, támogatásokról szóló 8/2001. (XII.15.) önkormányzati 
rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki: 
 
„7/A § Köztisztviselő elhalálozása esetén, amennyiben a köztisztviselő nem minősül az 
önkormányzat halottjának, akkor a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó személy 
részére a Képviselő-testület maximum 100.000,- Ft összegig terjedő támogatást biztosít.” 
 
(2) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
Mészáros Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy az elfogadott és kihirdetett 
rendeletnek megfelelően 100.000,- Ft támogatásban részesítsék Kovács Zoltán elhunyt 
köztisztviselő feleségét. 
 
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: 

 
109/2011. (06.21.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Kovács Zoltán elhunyt köztisztviselő feleségét 
100.000,- Ft. támogatásban részesíti. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
támogatás kifizetéséről gondoskodjék. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
     16.) Farkas László egykori önkormányzati képviselő végtisztessége 
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy a napirendi pontot a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Javaslata, hogy a temetés költségét 
teljes egészében vállalja át az önkormányzat, miután az önkormányzat saját halottjának 
kívánja tekinteni. Javaslata még, hogy az elhunytat megillető képviselői ki nem fizetett 
tiszteletdíját is fizesse ki az önkormányzat soron kívül. Átadja a szót a bizottság elnökének. 
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke támogatja az elhangzott javaslatot. 
 



Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban 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: 

 
110/2011. (06.21.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
1. Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete Farkas László volt önkormányzati képviselőt 
saját halottjának tekinti és temetéséről gondoskodik, 
melynek fedezetét, bruttó 258.000,- Ft-ot 
költségvetésében biztosítja. 

 
2. A képviselő-testület egyúttal megbízza a polgármestert, 

hogy Farkas Lászlót megillető, még ki nem fizetett 
képviselői tiszteletdíjának az örökösök részére való 
kifizetéséről gondoskodjon. 

 
Határidő: 1. azonnal 
                2. hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedése 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
      19.) Polgármesteri tájékoztató 
 
Mészáros Sándor polgármester az alábbiakról tájékoztatja a képviselő-testületet: 
 
Ø A lomtalanítás meghirdetésekor a Saubermacher Kft. hibás felhívást készített, 

melyben azt közölte, hogy elszállítják az autógumikat. Ez viszont nem volt 
lehetséges, mert a ceglédi hulladéklerakó nem fogadja be, mivel veszélyes hulladék. 
Felvette  a  kapcsolatot  a  Hírös  Kft-vel,  akik  közölték,  hogy  Pilisre  lehet  a  
hulladékudvarba ezt beszállítani, de csak kis mennyiségben. Szóbeli megállapodás 
alapján, ha az önkormányzat összegyűjti a gumikat, akkor nagyobb mennyiség 
beszállítása is lehetséges. A gyűjtés napjára július 2-át jelölték ki. 

Ø Az iskolai beiratkozásokat követően leadott tanulói létszámokból látszik, hogy az 1. 
évfolyamon 25 gyermek kezdi meg a tanulmányokat, mely egy osztály létszámának 
felel meg a törvények szerint, így az idén csak egy első osztály fog indulni.  

Ø Az egészségügyi tanfolyamon 24 fő vett részt. Szeretné, ha erre még egyszer sor 
kerülne azért, ha esetleg mások is szeretnének részt venni. 

Ø Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Petőfi Sándor út 12. sz. alatti 
önkormányzati tulajdonú ingatlanon történt fa megcsonkításának ügyében Móczár 
Béla kertészmérnök, igazságügyi szakértő vizsgálatot folytatott le, mely szakértői 
véleménynek a költsége 25.000,- Ft. A szakértői vélemény nem foglalkozik a fa 
értékével, csak az egyéb jellegű értékével, melynek összegét 175.000,- Ft-ban 
állapította meg.  

Ø Délegyházán 06. 18-án került megrendezésre az első „egyházas” találkozó. 
Nyáregyháza több fellépővel képviseltette magát ezen a rendezvényen. A 
visszajelzésekből úgy ítéli meg, hogy jól sikerült. A Nóta- és Népdalkör tagjainak 



elszállítását az iránytaxi üzemeltetője Szilágyi László végezte el, melynek költsége 
25.000,- Ft volt. Ezt a költséget a Nóta- és Népdalkör fizette ki.  

Ø Az 5 db hirdetőtábla elkészült, melynek kihelyezése hamarosan megtörténik a 
településrészeken is. 

Ø A Humán Bizottság döntése alapján „Az év fája” pályázatra a következő évben fog az 
önkormányzat pályázni. 

Ø Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy három írásos anyag készült, melyekről 
részletesebben kell beszélni. Elsőként Kaszner Margit kérését említi, mellyel 
kapcsolatban Bagoly Lászlóné alpolgármester készített írásos anyagot. Átadja a szót 
az alpolgármester asszonynak. 

 
Bagoly Lászlóné alpolgármester: Kaszner Margit művésznő – magángyűjtemény 
közgyűjteményi nyilvántartásba vételére szóló – kéréssel kereste meg. Ennek előnye, 
hogy lehetőség nyílik pályázatok beadására, melyet a múzeum épületének felújítására, 
állagmegóvására és egyéb finanszírozási költségek fedezetére lehetne felhasználni. 
Hátránya viszont, hogy ha a Babamúzeum regisztrált múzeummá válik, akkor csak 
szakképzett, felsőfokú végzettségű néprajzos dolgozhat benne alkalmazottként. Várja a 
kérdéseket. 
 
Kravecz Lászlóné képviselő: nem biztos, hogy már működik az, hogy a 
közgyűjteményekre van normatíva. Tájékoztatásul elmondja, hogy a leltár elkészült, a 
beíró könyvben minden tárgy szerepel.  
 
Bagoly Lászlóné alpolgármester véleménye, hogy több szakértőtől kellene árajánlatot 
kérni a leltár elvégzésére, és ha ennek olyan költségvonzata van, akkor a költségvetésbe 
be kell építeni.  
 
Mészáros Sándor polgármester: ha adódnak lehetőségek a múzeum kapcsán, akkor 
azokat ki kell használni, hogy minél színvonalasabban tudjon működni. Az 
előterjesztésben szerepel, hogy a közgyűjteménybe vétel hátránya, hogy a múzeumban 
felsőfokú végzettségű vezető, ill. alkalmazott dolgozhat. Ezt a feladatot jelenleg a volt 
polgármester asszony látja el társadalmi munkában. Véleménye, hogy nem kell teljesen 
félre tenni ezt a kérdést, de ezt alaposan meg kell előznie a pénzügyi számításnak, ill. 
ezeknek a hátrányait is figyelembe kell venni. 
 
Ø Árajánlat érkezett, miszerint a www.orvosallas.hu portálon lehetőség van 

kedvezményes hirdetések feladására. Konkrétan az interneten lehet hirdetni az orvosi 
státuszokat. Jelenleg két pozíció van, egyik az orvosi, másik pedig a védőnői állás 
hirdetése. A háziorvosi pályázatra több jelentkező is van. Kérdése a képviselő-testület 
felé, hogy ezen a portálon hirdessenek-e, vagy sem.  

 
Kravecz Lászlóné képviselő: javasolja, hogy mindenféleképpen használják ki a 
lehetőséget. Ha az orvosnál nem is, mivel több jelentkező is van, de a védőnői álláshelyre 
hirdessenek a portálon.  
 
Albert Ottó képviselő: szintén javasolja a védőnői álláshely ezen a portálon történő 
hirdetését. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem 
érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki elfogadja, hogy a 11.900,- Ft-ot biztosítsák a 

http://www.orvosallas.hu/


költségvetésből a védőnői pályázat álláshirdetését www.orvosallas.hu portálon 
megjelentessék, 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: 

 
111/2011. (06.21.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a védőnői pályázat álláshirdetés Orvos Állás 
Portálon történő megjelenéséhez a 11.900,- Ft-ot az 
önkormányzat költségvetéséből biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
Ø Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Mizere Ferenc és 

Mizere Ferencné Szentimretelep 150. szám alatti lakos megkereste, hogy az esőzések 
miatt a lakóházuk egyik fala 2 m2 területen összeomlott. Személyesen megnézte, valamint 
a műszaki előadó is kiment a helyszínre. Meggyőződtek arról, hogy az ott tapasztalt 
állapotok tarthatatlanok és emiatt soron kívül, mivel kamatmentes kölcsönre nincs 
lehetőség, ezért egy visszatérítendő támogatásról született döntés 100.000,- Ft összegben. 
A munka elvégzésre került, a teljesítésigazolást a napokban várja. Az érintettek 10 
hónapon keresztül fogják az önkormányzat részére visszafizetni. Kényszerhelyzet volt, 
ezért kellett a döntést testületi határozat nélkül meghozni. 
Maszel László képviselő: a Szentimretelep 150. szám alatti ingatlannal felmerült 
problémával kapcsolatban elmondja, hogy ez a beázás már kb. öt évvel ezelőtt 
elkezdődött, addig várt a tulajdonos vele, míg ki nem dőlt az oldala. Véleménye szerint a 
tulajdonosok részéről nagyfokú hanyagság, ami miatt ez az eset megtörtént. 
 
Mészáros Sándor polgármester: valóban közrejátszik az emberi mulasztás, felelőtlenség, 
de ezzel kapcsolatban nem lehetett bevállalni, hogy a fejükre szakadjon a mennyezet, 
meg kellett oldani a helyzetet. 
 
Ø Mészáros Sándor polgármester a továbbiakban elmondja, hogy sikeresen pályázott 
az önkormányzat a Monori Kistérséggel közösen parlagfű-mentesítés költségeire. 2 főt 
tud az önkormányzat foglalkoztatni július 1-től, augusztus 31-ig, napi 6 órás státuszban, 
melynek személyi juttatását nem teljes egészében a pályázat tudja fedezni. Az 
önkormányzati önköltség, mely a beszerzésre kerülő eszközök áfa-ját kell, hogy fedezze. 
Ennek az összege 9200,- Ft, ezt kell a pályázathoz biztosítani, hogy két ember tudjon 6 
órában munkát vállalni, azok közül, akik a bérpótló juttatás rendszerében szerepelnek. 
Kéri a képviselő-testületet, hogy ezt a határozati javaslatot 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: 
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Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a parlagfű-mentesítés megoldásával kapcsolatos 
pályázathoz 9.200,- Ft önerőt biztosít. 

 
Mészáros Sándor polgármester javasolja, hogy az egyebek napirendi pontokkal folytassák 
az ülést, mivel az intézményvezetői pályázatok tárgyalása zárt ülésen fog történni. 
 
Az egyebeknél Albert Ottó képviselő jelezte hozzászólási szándékát. Albert Ottó 
képviselőnek megadja a szót. 
 
Albert Ottó képviselő: a 600 éves évforduló rendezvénysorozattal kapcsolatosan kéri az 
önkormányzat területén lévő udvaron a világítás megoldását. Tudomása szerint az épület 
mögött volt négy darab kandeláber, melyek ki lettek vágva. A rendezvény kapcsán nagy 
szükség lesz a világításra, ezért kéri ennek helyreállítását. 
 
Maszel László képviselő javasolja Albert Ottó képviselő indítványának elfogadását.  
 
Lipót Pál Józsefné intézményvezető: az óvoda kapujában az egyik kandeláber helye készen 
van és ha lehetséges, akkor egyet oda kérne elhelyezni, mivel az őszi és téli időszakban a 
bejárat megvilágítása nincs megoldva.  
 
Mészáros Sándor polgármester válaszolva az elhangzott kérésekre elmondja, hogy mivel a 
feltételek ehhez a feladathoz meg vannak, így a világítás kialakításának akadálya nincs. 
 
Csiló Istvánné képviselő: kéri, hogy a temetőben a ravatalozó épület csatornáját a 
közmunkásokkal takaríttassák ki, mivel már a gaz kinőtt belőle. Kéri még a vízvezeték 
további bővítését a temetőben, legalább még egy vízvételi lehetőséggel.  
 
Kravecz Lászlóné képviselő szintén a temetővel kapcsolatosan kéri a ravatalozó 
környékének rendbetételét. Balesetek megelőzése érdekében kéri, hogy az önkormányzat 
udvarán lévő törött kandelábert javítsák meg. 
 
 
      20.) Óvodavezetői álláshelyre érkezett pályázatok elbírálása 
 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi pont tárgyalása előtt megkérdezi Lipót Pál 
Józsefné óvodavezető pályázót, hogy pályázatát és leadott anyagot nyílt ülésen tárgyalja a 
képviselő-testület? 
 
Lipót Pál Józsefné óvodavezető, pályázó kérdésre válaszolva közli, hogy hozzájárul pályázati 
anyagának nyílt ülésen történő tárgyalásához. 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a meghirdetett 
óvodavezetői álláshelyre egy pályázat érkezett be, mely nagyon tartalmas és szép anyag. A 
képviselők megkapták. Kérdése Lipót Pál Józsefné pályázóhoz, kíván-e az anyaghoz szóbeli 
kiegészítést tenni? 
 



Lipót Pál Józsefné óvodavezető, pályázó elmondja: mindent, ami szükséges pályázati 
anyagában leírt, további kiegészítést nem kíván tenni. 
 
Mészáros Sándor polgármester átadja a szót a képviselő-testületnek. 
 
Maszel László képviselő: pályázati anyagot átolvasta, tartalmasnak találja. Elmondja, hogy 
az óvodavezető munkájával kapcsolatosan probléma nincs. Kérése az óvodavezető felé, hogy 
próbáljon meg jobban együttműködni a képviselő-testülettel. Ne kelljen közelharcot vívni 
minden évben a csoportlétszám megállapításakor, ne csak feltétlenül a jogszabályokhoz 
ragaszkodjon, hanem vegye figyelembe az önkormányzat lehetőségeit. 
 
Lipót Pál Józsefné óvodavezető reagálva a felvetésre elmondja, hogy érzése szerint amiben 
lehet az önkormányzattal együttműködik, sőt amit lehet óvodán belül próbálnak úgy 
megoldani – segítséggel, pályázattal, stb. – hogy még kevesebbe kerüljön az intézmény az 
önkormányzatnak. A költségvetési megszorításokat is tudomásul vette. A szakmai munka 
ugyanolyan színvonalú, mint eddig volt. A képviselő úr által említett kisebb viták a 
továbbiakban is elő fognak fordulni, mivel neki kötelessége tájékoztatni a képviselő-
testületet, egy személyben nem dönthet hány gyermekkel, milyen feltételekkel végezzék 
munkájukat. Ha az intézmény nem működne együtt a képviselő-testülettel, akkor túlságosan 
rossz lenne a helyzet, de ő ezt nem így érzi. 
 
Kravecz Lászlóné képviselő: az elmúlt öt év rendkívül jó szakmai és vezetői munkáról 
tanúskodik, úgy érzi nagyon sok feladat volt ebben az időszakban (átköltözés, új óvoda 
beindítása, stb.). Ennek maradéktalanul eleget tett. A következő öt évre tervezett feladatai 
rendkívül gazdagok. Külön felhívja a figyelmet azokra az önképzésekre, melyeket 
bizonyítanak a pályázat végén lévő tanúsítványok, minden területen, olyan módon képezte 
magát, amivel az óvoda csak gazdagodik. A következő öt évre hasonló lelkesedést, jó munkát 
kíván. Egyetért képviselő-társa megállapításával, hogy az óvoda vezetője „harcos”, de egy 
vezetőnek harcosnak kell lennie. 
 
Albert Ottó képviselő: kiegészítve képviselő-társai gondolatmenetét elmondja, hogy ha az 
anyagi lehetősége biztosított lesz, akkor ezen ciklus ideje alatt ki fogják  bővíteni négy 
csoportosra az óvodát. 
 
Mészáros Sándor polgármester: úgy gondolja, vannak olyan elképzelések az óvoda kapcsán, 
melyek bizonyos pénzügyi akadályokba ütköznek, és ezért van egyfajta súrlódás a képviselő-
testület és az óvoda között. Elfogadja viszont, az intézményvezetőnek az a feladata, hogy a 
kollégáit, az óvodát olyan helyzetbe tudja hozni, hogy megfelelő szintű óvodai munka, 
megfelelő körülmények között megtörténhessen. Azt szeretné, ha együtt tudnának 
gondolkodni és olyan válaszokat tudnának kapni a feltett kérdésekre, melyek kidolgozottak. 
Készüljön egy megoldási javaslat, adott esetben több fajta is, hogy a képviselő-testületnek 
legyen rálátása arra, hogy milyen lehetőségek vannak. Ha ez meg tud valósulni, - nem csak 
az óvoda, hanem más egyéb területeken is, ahol ennek hiányát érzi – akkor nagyon jól és 
pozitívan tudnak majd együttműködni. Azt is érzi, hogy van közöttük egyfajta tisztelet, vagy 
távolságtartás, amit szeretne túllépni. Kéri a pályázó óvodavezetőt, ha megválasztásra kerül, 
kezdjenek el együttgondolkodni az óvoda jövőjéről. Kérdése, hogy partner lesz-e ebben? 
 
Lipót Pál Józsefné: reagálva az elhangzottakra elmondja, hogy nem távolságtartást érez a 
polgármester úrral szemben, hanem inkább tiszteletet. Ahhoz, hogy megnyíljon, 
személyesebb legyen, egy időnek el kell telnie. Úgy gondolja, hogy a legfontosabb a tisztelet 



a másik fél iránt. Ha az óvodával kapcsolatosan kér valamit, azt mindig alátámasztja 
megoldási lehetőségekkel. Úgy gondolja, mivel személyesen is többet találkoznak így az 
óvodával kapcsolatos terveit is meg tudják beszélni, bízik abban, hogy egy olyan jó kapcsolat 
fog kialakulni, mint a korábbi polgármester asszonnyal. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. 
Kéri a képviselő-testületet, aki elfogadja Lipót Pál Józsefné 5 év határozott időre szóló 
óvodavezetői kinevezését, 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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Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja Lipót Pál Józsefné pályázatát és 2011. 
augusztus 1. napjától 2016. július 31. napjáig terjedő 
időszakra megbízza a Napsugár Óvodai Intézmény 
vezetésével. 
 
Határidő: 2011. július 31. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 

Mészáros Sándor polgármester sok sikert, kitartást és erőt kíván Lipót Pál Józsefné 
intézményvezetőnek további munkájához.  
 
       21.) Iskolaigazgatói álláshelyre érkezett pályázatok elbírálása 
 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban tájékoztatja a képviselő-
testületet, hogy az álláshelyre pályázat nem érkezett. A testület részére a jogszabályi hátteret 
előterjesztésében megfogalmazta, javaslatát megtette az igazgató személyére, Bagoly 
Lászlóné személyében. Kérdése Bagoly Lászlóné felé, hogy hozzájárul-e a nyílt ülés 
lefolytatásához. 
 
Bagoly Lászlóné alpolgármester: zárt ülés elrendelését kéri. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a nyilvános ülés napirendjén szereplő 
kérdéseket a képviselő-testület megtárgyalta. A nyilvános ülést 21.30 órakor bezárja. További 
napirendi pontok tárgyalását zárt ülésen folytatja a Képviselő-testület. 
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       Mészáros Sándor                                                                                   Zinger Miklós 
          polgármester                                                                                             jegyző 
 


