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 I. 
 
 

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

29. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános 
üléséről, Nyáregyháza, Nyáry Pál u. 37. szám alatt. 

 
Jelen vannak:  
  
  szavazati joggal:   Mészáros Sándor polgármester  

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

   
tanácskozási joggal:  Zinger Miklós jegyző 

 
Mészáros Sándor polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, a meghívott vendégeket. 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fős Képviselő-testület 7 tagja megjelent. 
Napirend előtti hozzászólását jelzi Maszel László alpolgármester, akinek átadja a szót. 
 
Maszel László alpolgármester: mivel a Humán Bizottság ülésén nem tudott részt venni, de az 
erről készült hanganyagot meghallgatva reagál Ország Mihály András képviselőnek. Pedagógus 
szakemberekkel konzultált a csoportbontással kapcsolatosan és elmondja, hogy az ő álláspontjuk 
szerint sem jó ez a megoldás, személy szerint ő is ellene van. Tiszteletben tartja képviselő-társa 
véleményét.  
 
Mészáros Sándor polgármester rövid viszont válaszadásra megadja a szót Ország Mihály 
András képviselőnek. 
 
Ország Mihály András képviselő véleménye szerint is nyíltan, őszintén tudnak egymással 
beszélni. A hanganyaggal kapcsolatban elmondja, abban az szerepel, hogy „két képviselő nincs 
jelen az ülésen, talán azért, mert nem merik elmondani véleményüket, mivel a csoportbontásnak 
voltak a hívei”. Felvállalja a hozzászólását. Azért választott képviselők, hogy a véleményüket 
mondják el.  
 
Mészáros Sándor polgármester: napirendi pont módosításokat javasol a következők szerint: 
mivel a meghívó kiküldése után érkezett kérelem Antal András lelkész részéről és nem volt 
alkalma még a képviselő-testület előtt bemutatkoznia, ezért erre az 1. napirendi pontban megadja 
a lehetőséget.  Javasolja még, hogy a 12., és 13. napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalják, mivel 
az érintettek nincsenek jelen. Az egyéb ügyeknél javasolja még tárgyalni g) pontban a 
„Nyáregyháza Útjaiért” Közalapítvánnyal kapcsolatos döntést. A 14. napirendi pontot – 
polgármesteri tájékoztató – az egyéb ügyek után javasolja tárgyalni. Albert Ottó képviselő jelzi 
hozzászólási szándékát az egyéb ügyek napirendnél.    
További napirend kiegészítésre nem érkezett javaslat, így a Képviselő-testület az ülés napirendjét 
az alábbiak szerint fogadta el.  
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1.) Antal András római katolikus lelkész bemutatkozása 
 
2.) Beszámoló az önkormányzat 2011. évi I. féléves gazdálkodásáról 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

3.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.16.) sz. rendeletének 
módosítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
4.) Beszámoló a Nyár-Víz Kft. 2011. I. félévi tevékenységéről 

Előadó: Krizsán Mihály a kft. ügyvezetője 
 

5.) „Nyáregyháza 600 éves” az ünnepség pénzügyi beszámolója 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
6.) Nyáry Pál Általános Iskola és AMI, valamint a Napsugár Óvoda házirendjének 

módosítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
7.) A csatorna és szennyvíz tisztítómű használatáért fizetendő díjak megállapításáról 

szóló 15/2006. (XI.12.) sz. rendelet módosítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
8.) Csatorna-beruházás I. üteme megvalósulásának vizsgálata 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

9.) Pest Megye Területrendezési Tervének véleményezése 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
10.) Előterjesztés az útfelújítási és kátyúzási munkákra vonatkozóan 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

11.) Üllő Város Humán Szolgáltató Központ, Nevelési Tanácsadó, Óvoda és Központi 
Rendelő Többcélú Közös Igazgatású Intézmény alapító okiratának módosítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
12.) Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz csatlakozás 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

13.) Háziorvosi feladatok ellátásra érkezett pályázatok elbírálása – zárt ülés  
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
14.) Védőnői feladatok ellátására érkezett pályázatok elbírálása – zárt ülés 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

15.) Egyéb ügyek 
a) Kérelem az iskola aulájának használatára 
b) Támogatási kérelmek elbírálása 
c) Lejáró társulati és önkormányzati hitelek 
d) Üres önkormányzati bérlakások hasznosításával kapcsolatos döntés 
e) Október 6-i és október 23-i ünnepség időpontjainak meghatározása 
f) Szüreti bálozók támogatási kérelme 
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g) „Nyáregyháza Útjaiért” Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés 
h) Albert Ottó képviselő hozzászólása 
i) Előterjesztés a térítési díj és tandíj meghatározásáról 

 
16.) Polgármesteri tájékoztató 

 
 
      1.) Antal András római katolikus lelkész bemutatkozása 
 
Mészáros Sándor polgármester átadja a szót Antal András római katolikus lelkésznek rövid 
bemutatkozásra, ill. mondja el benyújtott kérelmének lényegét. 
 
Antal András lelkész: elmondja, hogy július 3-án helyezték Nyáregyházára. V. Nagy Pál 
plébános urat felmentették, nyugállományba helyezték. Helyette végzi a lelkészi munkát, 
családjával együtt Nyáregyházára kívánnak költözni.  
Kéri a képviselő-testület anyagi hozzájárulását a Felső-nyáregyházi fakereszt felújításához, 
melyet kőből szeretnének újjáépíteni. A keresztet október 23-án ünnepség keretében áldják meg 
emléktábla elhelyezésével. 
Másik kérése, az iskola aulájának igénybevételére vonatkozik. 2011. október 22-én szüreti bált 
szerveznek a másik két egyházközséggel közösen és erre az alkalomra szeretnék, ha a képviselő-
testület hozzájárulna ahhoz, hogy a helyiséget térítésmentesen megkapják. 
  
Mészáros Sándor polgármester emlékezteti a képviselő-testületet, hogy az egyházak támogatást 
az önkormányzattól nem kaptak, ill. olyan döntés született, hogy évente két alkalommal az 
általuk szervezett rendezvényekhez ingyenesen biztosítják az iskola auláját. 
A kereszt felállításához szükséges anyagi támogatással kapcsolatban várja a képviselő-testület 
javaslatát. 
 
Ország Mihály András képviselő: lelkész úr felé kifejezi jókívánságát, szimpatikusnak tartja 
hozzáállását, amit ideérkezése óta tapasztal, mindkét kérelmét támogatja. 
Tolmácsolja Czira Pál kérelmét, mely szerint a Czira család a tulajdonukban lévő harangot  
átadnák térítés nélkül a Római Katolikus Egyház részére, és kérik, hogy ez kerüljön beszállításra. 
 
Antal András lelkész válasza: tudomása van az ügyről, be fogják szállítani és felállításra kerül a 
fénykereszt mellé, de ez is az anyagi lehetőségeiktől függ. 
 
Kravecz Lászlóné képviselő: úgy tapasztalja, hogy a Lelkész úr megérkezése óta felpezsdült a 
katolikus hitélet. Jókívánságát fejezi ki, és mindkét kérelmét támogatja. 
 
Bagoly Lászlóné képviselő: csatlakozik képviselő-társai jókívánságához, kérelmeit támogatja. 
 
Mészáros Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy az anyagi támogatásra tegyenek 
javaslatot. 
 
Maszel László alpolgármester: tekintettel az önkormányzat szűkös anyagi helyzetére,  úgy 
gondolja, hogy a kereszt felújításához szükséges összeg egynegyedével, azaz 25.000,- Ft-tal 
támogassák a katolikus egyházközséget. 
 
Albert Ottó képviselő: támogatja az alpolgármester úr javaslatát. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy más javaslat nem érkezett. Kéri a képviselő-
testületet, aki az elhangzott javaslattal egyetért, 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: 

 
147/2011. (09.29.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Katolikus Egyházközség kérelmét és a Felső-
nyáregyházi kereszt felújításához 25.000,- Ft-ot biztosít. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy határozatáról az érintettet 
értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
Mészáros Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, aki támogatja a katolikus lelkész úr 
kérelmét, mely szerint október 22-én térítésmentesen rendezvény lebonyolításához 
rendelkezésükre bocsájtja, 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: 

 
148/2011. (09.29.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Katolikus Egyházközség kérelmét, 2011. október 
22-én részükre jótékonysági szüreti bál megrendezéséhez az 
Nyáry Pál Általános Iskola és AMI auláját térítésmentesen 
rendelkezésre bocsájtja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy határozatáról az érintettet 
értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 
 

2.) Beszámoló az önkormányzat 2011. évi I. féléves gazdálkodásáról 
 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban átadja a szót a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Elnökének. 
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az 
önkormányzat 2011. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót részletesen megtárgyalta, 
jóváhagyta, azt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, 
észrevétel, javaslat nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki az önkormányzat 2011. évi I. 
féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja, 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: 

 
149/2011. (09.29.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
- a 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről készült 

beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadja. 

- Az önkormányzat 2011. I. félévi bevételét 278.493 eFt-
tal elfogadja. A bevételi források részletezését az 1. sz. 
melléklet tartalmazza. 

-       Az önkormányzat 2011. I. félévi kiadását 265.158 eFt-tal 
elfogadja  a  2.  sz.  és  3.  sz.  mellékletben  foglalt  
részletezések szerint. 

- Kötelezi a gazdálkodásért felelős személyeket az 
eszközökkel való hatékony, takarékos gazdálkodásra, a 
költségek lehetőség szerinti csökkentésére, az 
erőforrások optimális felhasználására. 

 
Határidő: 2011. december 31. 
Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők 

 
 

3.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.16.) sz. rendeletének 
módosítása 

 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban átadja a szót a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Elnökének. 
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a bizottság 
módosítást javasol. Elsőként javasolják, hogy az előterjesztés utolsó bekezdésében szereplő 
összeg ne a céltartalékot növelje, hanem kerüljön átirányításra a hivatal, ill. az óvoda részére. 
Másik észrevétel pedig, hogy elírás történt egy szakfeladatnál. Ezekkel a módosításokkal 
javasolja a bizottság az előterjesztés szerinti rendelettervezet elfogadását. 
 
Mészáros Sándor polgármester kiegészítésül elmondja, hogy az általános iskolában van egy 
pedagógus, kinek a jubileumi jutalom kifizetése ez évben esedékes. Kérdése az iskola 
igazgatójához, hogy szükséges-e költségvetés átcsoportosítás emiatt? 
 
Bagoly Lászlóné képviselő, iskolaigazgató válasza: nem szükséges, átnézte a 
forráslehetőségeket, meg tudják oldani. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb 
kérdés, észrevétel nem érkezett. Az elhangzott technikai módosításokkal teszi fel szavazásra az 
önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását. Kéri a képviselő-testületet, 
aki az elhangzottakkal egyetért, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, 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 ÖNKORMÁNYZATA 
Képviselő-testületének 

 
14/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 

2/2011. (II.16.) sz. rendelet módosításáról 
 
 

Nyáregyháza  Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az Államháztartásról szóló – többször 
módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján –figyelembe véve ezen jogszabály, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) kormányrendeletben 
meghatározottakat – a 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.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 is – 2011. évi 
költségvetésének  

a) bevételi főösszegét        451 311 eFt-ban 
b) kiadási főösszegét         451 311 eFt-ban  

állapítja meg. 
 

(2) A Rendelet 6. §-a a következőkre módosul: 

„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 413 671 eFt 
ebből 

- személyi jellegű kiadások 182 880 eFt 
- munkaadókat terhelő járulékok 49 187 eFt 
- dologi jellegű kiadások 111 258 eFt 
- ellátottak pénzbeni juttatása 54 469 eFt 
- támogatások 600 eFt 
- pénzeszköz átadás 6 000 eFt 

felhalmozási kiadások 6 168 eFt 
fejlesztési hitel /tőke+kamat/ 31 472 eFt 
Céltartalékok 6 777 eFt 
Általános tartalék 2 500 eFt 
 

(2) A Képviselő Testület a 3. §-ban meghatározott főösszegen belül a Polgármesteri Hivatal 
2011. évi költségvetésének 

 

a) kiadási főösszegét  263 485 eFt-ban  

állapítja meg. 
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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  főösszegéből  a 

Polgármesteri Hivatal működési, fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként 
a következők szerint határozza meg: 

Működési kiadások előirányzata összesen 227 293 eFt 
ebből 

- személyi jellegű kiadások 71 215 eFt 
- munkaadókat terhelő járulékok 19 817 eFt 
- dologi jellegű kiadások 65 915 eFt 
- ellátottak pénzbeni juttatása 54 469 eFt 
- támogatások 600 eFt 
- pénzeszköz átadás 6 000 eFt 
 
Felhalmozási kiadások 4 720 eFt 
Fejlesztési hitel /tőke+kamat/ 31 472 eFt 
Céltartalékok 6 777 eFt 
Általános tartalék 2 500 eFt 

 
(4) A képviselő Testület a 3. §-ban meghatározott főösszegen belül a Nyáry Pál Általános Iskola 

és AMI 2011. évi költségvetésének  
 

a) kiadási főösszegét  130 826 eFt-ban 

állapítja meg. 
 
A 3. § (b) bekezdési szerinti kiadási főösszegéből a Nyáry Pál Általános Iskola és AMI 
működési, fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a Képviselő Testület a 
következők szerint határozza meg: 
 
(5) A Képviselő Testület a Rendelet 6. § (4) bekezdés  a) pontja szerinti kiadási főösszegből a 

Nyáry Pál Általános Iskola és AMI működési, fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt 
előirányzatonként a következők szerint határozza meg: 

 

Működési kiadások előirányzata összesen 130 826 eFt 
ebből: 

 
- személyi jellegű kiadások 79 961 eFt 
- munkaadókat terhelő járulékok 20 790 eFt 
- dologi jellegű kiadások 28 627 eFt 
 
Felhalmozási kiadások 1 448 eFt 
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(6) A Képviselő Testület a 3. §-ban meghatározott főösszegeken belül a Napsugár Óvoda 2011. 
évi költségvetésének  
 

b) kiadási főösszegét  57 000 eFt-ban 

állapítja meg. 
 
(7) A 3. § (b) bekezdés szerinti  kiadási főösszegéből a Napsugár Óvoda működési, fenntartási 

kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a Képviselő Testület a következők szerint 
határozza meg: 

 
Működési kiadási előirányzat összesen 57 000 eFt 

ebből: 
 
- személyi jellegű kiadások 31 704 eFt 
- munkaadókat terhelő járulékok 8 580 eFt 
- dologi jellegű kiadások 16 716 eFt 

 
2. § 

 
(1) A jelen Rendelet 1.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül  

 
- a központosított előirányzatokat 3 932 eFt 
- iparűzési adót 574 eFt 
- egyes szociális kiadások támogatását  184 eFt 
- a működési célra átvett pénzeszközöket  1 532 eFt-al megemeli, 
- az átengedett központi adókat  575 eFt-al csökkenti. 
 

3. § 
 

(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. június 30-ra 
visszamenőleg kell alkalmazni. 

 

4.) Beszámoló a Nyár-Víz Kft. 2011. I. félévi tevékenységéről 
 
 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban átadja a szót a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Elnökének, ismertesse állásfoglalásukat. 
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke tájékoztatásul elmondja, hogy a bizottság a 
beszámolót megtárgyalta, elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, 
észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki a bizottság javaslatával egyetért, 
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: 

 
150/2011. (09.29.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Nyár-Víz Kft. 2011. I. félévi tevékenységéről szóló 
beszámolóját elfogadja. 

 
 

5.) „Nyáregyháza 600 éves” – az ünnepség pénzügyi beszámolója 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a napirendi pontot a Humán 
Bizottság is tárgyalta, átadja a szót a bizottság elnökének. 
 
Bagoly Lászlóné képviselő, a bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 
napirendi pontot elsősorban humán oldalról vizsgálta. A bizottság arra az álláspontra 
helyezkedett, miszerint nagyon szép négy napot tudhatott mindenki magáénak, egy életre szóló 
élményt nyújtott az ünnepségsorozat. A bizottság javaslattal él a képviselő-testület felé: 
miszerint a kiemelkedő munkát végzők dicséretben részesüljenek. Felsorolja a bizottság által 
javasolt személyeket. 
 
Kravecz Lászlóné képviselő: véleménye szerint mindenki örülni fog annak, ha kap egy 
visszaigazolást azért, hogy ezen alkalomból is tett valamit a településért. Javasolja, hogy az 
október 23-i megemlékezésen, az ünneplő közönség előtt adják át a dicséreteket. 
 
Ország Mihály András képviselő kiegészíti a névsort, újabb személyeket javasol képviselő-
testületi dicséretre. 
 
Albert Ottó képviselő szintén újabb személyeket sorol fel, akik munkájukkal segítették a 
rendezvény lebonyolítását.  
 
Maszel László alpolgármester kéri, hogy ne szerepeljen a dicséretben részesülők listáján.  
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy a felsorolt személyek listája még koránt sem 
teljes, de véleménye szerint a képviselő-testület dicséretének értékét meg kell őrizni, ugyanis 
minél többen kapják, annál kevésbé értékes.  
 
Javasolja a képviselőknek, hogy a következő ülésre készítsenek egy listát, hogy milyen jellegű 
segítséget kíván a képviselő-testület dicsérettel jutalmazni.  
  
Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri 
a képviselő-testületet, aki elfogadja az elhangzott javaslatot, 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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151/2011. (09.29.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a soron következő testületi ülésén dönt képviselő-testületi 
dicséretben részesítésekről, a képviselők által összeállított 
javaslatok alapján. 
 

 
Mészáros Sándor polgármester átadja a szót a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi 
Bizottság elnökének, ismertesse a bizottság álláspontját a napirendi pont pénzügyi részére 
vonatkozóan. 
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Nyáregyháza 
600 éves fennállását ünneplő rendezvénysorozat pénzügyi tájékoztatóját megtárgyalták, azt 
elfogadásra javasolják. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb 
kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság javaslatával, 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: 

 
152/2011. (09.29.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Nyáregyháza 600 éves fennállását ünneplő 
rendezvénysorozat pénzügyi tájékoztatóját elfogadja. 

 
 

6.) Nyáry Pál Általános Iskola és AMI, valamint a Napsugár Óvoda házirendjének 
módosítása 

 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a napirendi pontot a Humán 
Bizottság megtárgyalta. Kérdése az óvodavezető felé, van-e szóbeli kiegészítése. 
 
Lipót Pál Józsefné óvodavezető: nem kíván élni szóbeli kiegészítéssel. 
 
Mészáros Sándor polgármester átadja a szót a Humán Bizottság Elnökének ismertesse 
állásfoglalásukat. 
 
Bagoly Lászlóné képviselő tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontot a Humán 
Bizottság megtárgyalta, mindkét intézmény házirendjének módosítására vonatkozó 
előterjesztést elfogadásra javasolják. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, 
észrevétel, javaslat nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki a Napsugár Óvoda 
házirendjének módosításával egyetért, 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: 

 
153/2011. (09.29.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Napsugár Óvoda házirendjének a határozat mellékletét 
képező módosítását jóváhagyja. 
 
Megbízza az intézmény vezetőjét, hogy a módosított 
házirendet a törvényi előírások szerint hozza nyilvánosságra. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Intézményvezető 

 
Mészáros Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, aki a Nyáry Pál Általános Iskola és 
AMI házirendjének módosítására vonatkozó 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: 

 
154/2011. (09.29.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a  Nyáry  Pál  Általános  Iskola  és  AMI  házirendjének  a  
határozat mellékletét képező módosítását jóváhagyja. 
 
Megbízza az intézmény vezetőjét, hogy a módosított 
házirendet a törvényi előírások szerint hozza nyilvánosságra. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Intézményvezető 

 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a Humán Bizottság tárgyalta az 
általános iskola pedagógiai programját is. Átadja a szót a bizottság elnökének. 
 
Bagoly Lászlóné képviselő, a bizottság elnöke: ahhoz, hogy a képviselő-testület elé kerüljön a 
pedagógiai program módosítása, szükséges a szakértői vélemény. A nevelőtestület elfogadta a 
módosító javaslatot, a Humán Bizottság viszont nem javasolja elfogadásra. Alapvetően a 
probléma az, hogy a szakértői véleményeztetés kapcsán derült ki, hogy az intézménynek több 
pedagógiai programja van. Kéri ennek a napirendi pontnak a következő ülésre történő áttételét, 
mivel komoly feltáró munkát igényel, hogy melyik pedagógiai programból, mi az ami érvényes. 
 
Mészáros Sándor polgármester kérdése, hogy az igazgatói átadásnál rendelkezésre bocsájtott 
pedagógiai program érvényben lévő változat? 
 
Bagoly Lászlóné képviselő, iskolaigazgató válaszolva a kérdésre elmondja, hogy a papíralapú 
program 2008-as volt, melybe bekerült a 2011-es zeneiskolai kiegészítés, viszont a szakmai 
tartalma elavult. 
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Ország Mihály András képviselő: leszögezi, hogy 2011. 06. 21-én a képviselő-testület 
elfogadta a Nyáry Pál Általános Iskola és AMI pedagógiai programját, mely megtalálható a 
honlapon is a hivatalos anyagok között. Ezt akkor az Igazgató asszony is elfogadta, mint 
alpolgármester. Úgy gondolja, hogy az akkor mindannyiuk által elfogadott pedagógiai program 
az érvényes. 
 
Villand József pedagógus, előző iskolaigazgató: tájékoztatásul elmondja, hogy az átadás-átvétel 
megtörtént. Elismeri, hogy hiba a több változat, mivel nem kerültek kiselejtezésre. A 2010-es 
pedagógiai programot átadta az igazgató asszonynak azzal a kiegészítéssel, hogy 2011-ben a 
zeneiskolát érintő módosítás folyamatban van, a rendszergazda ezt elvégzi. Adminisztrációs 
hiba, hogy a kiegészítés a 2008-as példányhoz került csatolásra. Elmondja még, hogy az 
Igazgató asszony részéről, ha felmerül bármiféle probléma, feladat, akkor szívesen 
rendelkezésére áll. Ezzel a problémával viszont nem kereste meg. Nem gondolja, hogy a régi 
iskolavezetés részéről olyan hozzáállás lenne tapasztalható, hogy nem akarnának 
együttműködni, és nem az iskola érdekében tesznek meg mindent. Ez eddig is így volt és ezután 
is szeretne az iskola miden tevékenységében aktívan részt venni, segíteni.  
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy senkiben nem merült fel a segítőkészség 
hiánya.  
 
Bagoly Lászlóné képviselő: elmondja, hogy csak a tényeket közölte, szeretne az ügyben tisztán 
látni, ehhez joga van.  
 
Maszel László alpolgármester: jó lenne, ha a tisztelt pedagógusok egyszer tudomásul vennék, 
hogy az iskola egy munkahely, ahol dolgozni kell és nem a zavarosba keverni. Véleménye 
szerint ugyanis egy pár pedagógus inkább ezzel foglalkozik, mint a gyermekek oktatásával.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban további 
kérdés, észrevétel nem érkezett.  
 
 

7.) A csatorna és szennyvíz tisztítómű használatáért fizetendő díjak megállapításáról szóló 
15/2006. (XI.12.) sz. rendelet módosítása 

 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban átadja a szót a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Elnökének, ismertesse állásfoglalásukat. 
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a bizottság 
egyhangúan elutasította a Második Inno-Kom Kft. által előterjesztett díjemelési javaslatot, 
mivel a Nyáregyháza-Dánszentmiklós községek közös testületi ülésén egy olyan döntés 
született, mely szerint az üzemeltetést át fogja venni a két község. Emiatt a tárgyalási pozíciót 
kell választani. Ezen álláspontjuk elfogadását javasolják a képviselő-testületnek. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, 
észrevétel, más javaslat nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki a 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: 
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155/2011. (09.29.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Második Inno-Kom Kommunális Szolgáltató Kft. 
szolgáltatási díjakra vonatkozó javaslatát nem fogadja el, 
megbízza a polgármestert, hogy kezdeményezzen egyeztető 
tárgyalást a szolgáltatóval. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

8.) Csatorna-beruházás I. üteme megvalósulásának vizsgálata 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy az előterjesztésben két határozati 
javaslat szerepel. Dánszentmiklóssal együtt döntöttek, hogy az üzemeltetést máshogy képzelik 
el, mint ahogy jelenleg van és ennek kapcsán természetes, hogy a meglévő koncessziós 
szerződést fel kell bontani a jelenleg üzemeltető Innoterv Zrt-vel. Ez csak akkor lehetséges, 
hogy egymással elszámolnak. Ezzel kapcsolatban érkezett egy levél az Innoterv Zrt-től, 
melyben leírja, hogy az I. ütemben megvalósultak olyan szakaszok, melyeknek kifizetése még 
nem valósult meg. Erről anyagot az átadás-átvételkor nem kapott. A vonatkozó megállapodást 
az Innoterv Zrt. megküldte. Ezekről a kötelezettség-vállalásokról a leköszönő polgármester nem 
tájékoztatta. A másik határozati javaslat arról szól, hogy vizsgáló bizottság álljon fel, melynek 
célja az ügy kivizsgálása. Átadja a szót a képviselő-testületnek. 
 
Kravecz Lászlóné képviselő: egyetért a bizottság létrehozásával és a vizsgálattal is. 
Természetesen a vizsgáló bizottság rendelkezésére áll. Kéri, hogy időben értesítsék, mikor kell a 
beszélgetésen részt vennie, ha most felmerülnének kérdések, azokra csak a vizsgálat befejezése 
után szeretne válaszolni.  
 
Albert Ottó képviselő: javasolja, hogy jogi képviselő is vegyen részt a vizsgálatban.  
 
Egresi Péter: véleménye szerint azt kellene vizsgálni, hogy a megépült részekkel mit fognak 
kezdeni, mivel a II. ütemes tervben nem lehet szerepeltetni, az I. ütemben nem szerepelt. 
Hogyan fogják tudni ezt legalizálni, ki kell-e bontani, vagy mi a feladat? 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban egyéb 
kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet először a határozati javaslat azon 
részéről döntsenek, hogy vizsgáló bizottságot hozzanak létre. Aki ezzel egyetért, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-
testület jelenlévő 7 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 1 tartózkodás mellett a 
következő határozatot hozta: 

 
156/2011. (09.29.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
1. Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Szervezeti és Működési Szabályzata 2. § (4) bekezdése alapján a 
Dánszentmiklós-Nyáregyháza csatorna-beruházás I. ütemének 
megvalósításával, illetőleg az első ütem kapcsán felmerülő, de a 
második ütemre áthúzódó hosszú távú finanszírozás 
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kivizsgálása céljából három főből álló ideiglenes bizottságot, 
Csatorna-beruházást Vizsgáló Bizottságot hoz létre. 

2. A vizsgálat során a bizottság a Novák és Társai Ügyvédi Iroda 
bevonásával vizsgálja át mindazokat a dokumentumokat, 
amelyekben az áthúzódó, hosszú távú kötelezettség-vállalásnak 
a vonatkozó jogszabály értelmében feltüntetésre kellett kerülnie, 
ideértve a kapcsolódó szerződéseket is. 

3. A vizsgálat lezárását követően a bizottság a megbízott ügyvédi 
iroda közreműködésével terjesszen elő írásos jelentést a 
képviselő-testület részére. 

 
Határidő: a soron következő rendes testületi ülés 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a bizottságba nem kötelező, 
hogy mind a három tag képviselő legyen, lehet külsős tag is. Javaslata, hogy Albert Ottó 
képviselő a bizottságba vegyen részt, további két személyre vonatkozóan várja a javaslatokat. 
 
Csiló Istvánné képviselő: külsős tagnak javasolja Egresi Pétert. Másik tagnak pedig Mészáros 
Sándor polgármestert javasolja. 
 
Egresi Péter vállalja a jelölést. 
 
Albert Ottó képviselő: véleménye szerint a felügyelő bizottságba kell egy olyan tagnak lenni, 
aki abban az időben képviselő volt és részt vett a csatorna-beruházással kapcsolatos munkában. 
Aki a csatorna-beruházással kapcsolatosan a legtöbbet tudja a jelenlévők közül, az Maszel 
László alpolgármester, javasolja személyét a bizottságba, illetve Ország Mihály András 
képviselőt. 
 
Ország Mihály András képviselő: ez ügyben személyes beszélgetést folytatott a polgármester 
úrral és elmondta, hogy ebbe a bizottságba időhiány miatt nem tud részt venni.  
 
Maszel László alpolgármester: nem kíván részt venni a vizsgáló bizottságban, de bármikor a 
rendelkezésre áll.  
 
Novák és Társai Ügyvédi Iroda képviselője: javaslata, hogy a bizottság tagjai közé olyan 
személyeket válasszanak, akik korábban nem voltak benne a projektbe. Ezeknek a 
személyeknek a bizottsági meghallgatása válik szükségessé, ne a bíráló bizottság beszélgessen 
maga között, hanem a független, és akkor nem érintett bíráló bizottság hallgassa meg ezeket a 
személyeket. Javasolja a képviselő-testületnek, próbáljanak szakmai alapon delegálni. Olyan 
szakmaiságra gondol, akinek pénzügyi ismeretei, tanulmányai, ill. műszaki ismeretei, 
végzettsége van.  
 
Mészáros Sándor polgármester konzultálva Zinger Miklós jegyzővel, tájékoztatja a képviselő-
testületet, hogy polgármester és alpolgármester nem lehet bizottsági tag.  
Két képviselőt lehet még jelölni. Kérdezi Bagoly Lászlóné képviselőt, vállalja-e a jelölést? 
 
Bagoly Lászlóné képviselő válasza: az ügyvéd úr által elmondottakat figyelembe véve 
elmondja, hogy sem műszaki, sem pénzügyi affinitása nincs, így nem vállalja. 
 
Maszel László alpolgármester Csiló Istvánné képviselőt javasolja a bizottságba.  
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Csiló Istvánné képviselő: vállalja a jelölést. 
 
Mészáros Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, a három javasolt személy 
bizottságba történő megválasztásáról külön-külön döntsenek. Először Albert Ottó képviselő 
jelöléséről kéri a képviselő-testület döntését, kit a Csatorna-beruházást Vizsgáló Bizottság 
elnökének javasol. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-
testület jelenlévő 7 tagja, 5 igen szavazattal, 1 ellenében és 1 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

 
156/A/2011. (09.29.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Albert Ottó képviselőt a Csatorna-beruházást Vizsgáló 
Bizottság Elnökének megválasztja. 

 
Mészáros Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, aki egyetért Csiló Istvánné 
képviselő Csatorna-beruházást Vizsgáló Bizottság tagjaként történő megválasztásával, 
szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-
testület jelenlévő 7 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 1 tartózkodás mellett a 
következő határozatot hozta: 

 
157/2011. (09.29.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Csiló Istvánné képviselőt a Csatorna-beruházást Vizsgáló 
Bizottság tagjának megválasztja. 

 
 
Mészáros Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, aki egyetért Egresi Péter Csatorna-
beruházást Vizsgáló Bizottság tagjaként történő megválasztásával, 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: 

 
158/2011. (09.29.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Egresi Pétert a Csatorna-beruházást Vizsgáló Bizottság 
tagjának megválasztja. 

 
 
 Mészáros Sándor polgármester: mindenképpen szükséges lenne az I. ütemnek a pénzügyi 
finanszírozását a képviselő-testületnek tisztán látni. Ennek a vizsgálatnak a lényege, hogy 
tisztázódjon, ki-kinek mivel tartozik. Ezzel kapcsolatban várja a képviselők észrevételeit. 
 
Albert Ottó képviselő: javasolja az előterjesztés szerinti határozat elfogadását. 
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Ország Mihály András képviselő: szintén fontosnak tartja a pénzügyi vizsgálatot. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb 
kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki az előterjesztés szerinti 
határozatot 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: 

 
159/2011. (09.29.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elrendeli a csatorna-beruházás I. ütem megvalósításának, 
finanszírozásának, elszámolásának külső szakértői szervezet 
általi pénzügyi-számviteli vizsgálatát. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
szükséges intézkedéseket tegye meg, egyben felhatalmazza a 
szükséges szerződések aláírására. 
 
Határidő: a soron következő rendes testületi ülés 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

9.) Pest Megye Területrendezési Tervének véleményezése 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési 
és Ügyrendi Bizottság a napirendi pontot tárgyalta. Átadja a szót a bizottság elnökének. 
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke: a módosított tervből kikerült a Pánd, Káva, Bénye, 
Pilist elkerülő szakasz, ami majdan csatlakozik a meglévő 405-ös úthoz, plusz a gyorsvasút 
mellett, egy déli irányból elkerülő, a jelenlegi 4-es utat tehermentesítő útszakasz megépítésének 
javaslatát támogatja a bizottság, ezt javasolják elfogadásra. 
 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti a határozati javaslatot. Kéri a képviselő-testületet, aki 
azzal 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: 

 
160/2011. (09.29.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Pest Megye Területrendezési Tervének felülvizsgálatakor az 
alábbi észrevételeket, javaslatokat teszi: 
- A képviselő-testület indokoltnak és szükségesnek tartja a 
gyorsvasút tervezett nyomvonala mellett a déli elkerülő út 
nyomvonalának Pest Megye Területrendezési Tervében való 
feltüntetését. 
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- A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
álláspontját képviselje a felülvizsgálati eljárás során. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

10.) Előterjesztés az útfelújítási és kátyúzási munkákra vonatkozóan 
 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, átadja a szót a bizottság elnökének 
ismertesse javaslatukat. 
 
Albert Ottó képviselő: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a bizottság felállított egy 
sorrendet, mely szerint a Szentimretelepi bekötő út, a Mátyás király út aszfaltozását, illetve a 
Temesvári út kátyúzási munkálatait javasolják elvégeztetni. 
 
Egresi Péter: tájékoztatásul elmondja, hogy érdeklődött a költségekkel kapcsolatban, mely 
szerint az aszfaltozás 2500 Ft/m2 erre rájön az útalap készítése így négyzetméterenként kb. 4000 
Ft-ra jön ki. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb 
kérdés, hozzászólás nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság javaslatát 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: 

 
161/2011. (09.29.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Nyáregyháza útjai állapotának felülvizsgálata során az 
elvégzendő feladatokat és a felújítandó utak sorrendjét az 
alábbiakban határozza meg: 
 
- Szentimretelepi bekötő út  aszfaltozás 
- Mátyás király út   aszfaltozás 
- Temesvári út   kátyúzás 
 
Felkéri a polgármestert az utak javítására vonatkozó árajánlat 
kérésére. 
 
Határidő: soron következő ülés 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
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11.) Üllő Város Humán Szolgáltató Központ, Nevelési Tanácsadó, Óvoda és 
Központi Rendelő Többcélú Közös Igazgatású Intézmény alapító okiratának 
módosítása 

 
Mészáros Sándor polgármester kérdezi a képviselő-testületet, hogy a napirendi ponttal 
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel.  
 
Albert Ottó képviselő: kérdése, hogy a három település nem is akarják a házi segítségnyújtást 
igénybe venni, és tagjai-e a társulásnak? 
 
Zinger Miklós jegyző válaszolva a kérdésre, hogy Bénye, Káva és Vasad községek tagjai a 
társulásnak. A házi segítségnyújtásra a normatíva több forrásból jön, egyrészt a település, aki 
ellátja a feladatot, az kaphat. Kistérségi normatívát csak azután a település után lehet igénybe 
venni, ahol legalább két szociális jellegű feladatot ellátnak. Jelen pillanatban a három 
településnél csak a családsegítés működött, a másik feladat-ellátás nincs meg, ezért arra sem 
kaphatnának kistérségi normatívát.  
 
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: 

 
162/2011. (09.29.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az Üllő Város Humán Szolgáltató Központ, Nevelési 
Tanácsadó, Óvoda és Központi Rendelő Többcélú Közös 
Igazgatású Intézmény Alapító Okiratának módosítását az 
alábbiak szerint jóváhagyja: 

 
Az Alapító Okirat  14.1/A b.) pontja az alábbiakra módosul:   
 
Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról az 
időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására 
saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak. 
 
Működési területei: 
 
Üllő Város közigazgatási területe 
Gomba Község Közigazgatási területe 
Nyáregyháza Község közigazgatási területe 
Bénye Község közigazgatási területe 
Káva Község közigazgatási területe 
Vasad Község közigazgatási területe 
 
2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy 
határozatáról az érintetteket értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
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12.) Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz csatlakozás 
 
Mészáros Sándor polgármester kérdezi a képviselő-testületet, hogy az írásos előterjesztéssel 
kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat. 
Kravecz Lászlóné képviselő: fontosnak tartja a csatlakozást, mert van rá példa, hogy a 
támogatásban részesült gyermek visszajött az iskolába tanítani. Valamennyire erősíti a 
gyökereket az, ha valaki az önkormányzattól kap támogatást. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri 
a képviselő-testületet, aki az előterjesztés szerinti határozatot 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: 

 
163/2011. (09.29.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan 
dönt arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2012. évi fordulójához. 
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint 
a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójának Általános 
Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, 
hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési 
önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása 
során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben 
foglaltaknak megfelelően jár el. 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2012. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a 
pályázatokról hozott döntését a Wekerle Sándor Alapkezelő 
által üzemeltetett https://bursa.okmt.hu/palyazat/ internet 
címen elérhető elektronikus adatbázisban rögzíti. 
 
Határidő: 2011. október 14. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

13.) Háziorvosi feladatok ellátásra érkezett pályázatok elbírálása – zárt ülés  
 
 

14.) Védőnői feladatok ellátására érkezett pályázatok elbírálása – zárt ülés 
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15.) Egyéb ügyek 
 
a)  Kérelem az iskola aulájának használatára 
 

Mészáros Sándor polgármester: a Hagyományőrző és Szeretet-csoport kérelmét ismerteti, 
miszerint bált szeretnének rendezni és ehhez kérik az iskola aulájának térítésmentes biztosítását 
2011. december 31-én. Várja a képviselők észrevételeit. 
 
Maszel László alpolgármester: korábban felmerült már a csoport részéről ez az igény, de akkor 
az időpont nem volt megfelelő. A kérelmet támogatja, javasolja elfogadásra. 
 
Kravecz Lászlóné és Ország Mihály András képviselők csatlakoznak a javaslat elfogadásához.  
Ország Mihály András képviselő: látható, mennyire jól érzik magukat együtt. Mindig örül annak, 
ha Nyáregyházán egy új szervezet alakul.  
 
Bagoly Lászlóné képviselő: dicséretes a csoport tevékenysége. Támogatja a kérelemben 
foglaltak elfogadását. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a 
képviselő-testületet, aki a javaslatokat 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: 

 
164/2011. (09.29.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul az iskola aulájának a Nyáregyházi Hagyományőrző 
Szeretet-csoport részére 2011. december 31. napján 
szilveszteri bál tartása céljáró való térítésmentes 
biztosításához. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy 
határozatáról az érintetteket értesítse. 
 
Határidő: testületi ülést követő 15. nap 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

b) Támogatási kérelmek elbírálása 
 
Mészáros Sándor polgármester: a képviselők részére kiküldött anyaggal kapcsolatban 
tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy nem csak ez a két kérelem van, hanem hetente érkezik 
telefonon egy-egy ilyen kérelem. Ezeket a kérelmeket eddig elutasította, de kéri, hogy a testület 
alakítson ki egy álláspontot az ilyen jellegű kérelmek tekintetében, mi legyen az eljárás.  
 
Ország Mihály András képviselő elmondja, hogy képviselőként most találkozik először 
ezekkel a kérelmekkel. Csodálkozik, hogy ez a fajta támogatási kérelem már elérte az 
önkormányzati szintet. Szívszorongató történetekről van szó, de ha ezt az adakozást elkezdik, 
akkor vége nem lesz, távolmaradást javasol. Ha valakit támogatni kíván az önkormányzat, akkor 
elsősorban Nyáregyházán kell körülnézni.  
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Albert Ottó képviselő: nem biztos abban, hogy az alapítványok által kért pénzek biztosan a 
megfelelő helyre kerülnek. Szintén azt javasolja, hogy az önkormányzat maradjon ettől távol. 
Egyetért Ország Mihály András képviselővel, ha ebben gondolkoznak, akkor a helyieket 
támogassák.  
 
Kravecz Lászlóné képviselő javasolja a jövő évi költségvetés kidolgozásakor egy pénzügyi 
keret megállapítását a polgármester úr részére, melyből a rászoruló nyáregyháziakat 
támogathatja.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri 
a képviselő-testület döntését, hogy a jövőben beérkező kérelmeket utasítsa vissza, arra 
hivatkozva, hogy nem áll rendelkezésre az önkormányzat költségvetésében erre kialakított 
forrás, aki ezzel 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: 

 
165/2011. (09.29.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a jövőben érkező 
alapítványi kérelmeket utasítsa el arra való hivatkozással, 
hogy az önkormányzat költségvetésében erre kialakított forrás 
nem áll rendelkezésre. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

c) Lejáró társulati és önkormányzati hitelek 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy összefoglalta, milyen 
hitelei vannak az önkormányzatnak, ill. a víziközmű társulatnak, melynél az önkormányzat 
kézfizető kezesként szerepel.  
Az 1-es pontban szereplő nagyhitel, mely az idei év végén jár le, de szükséges az önkormányzat 
jóváhagyása ahhoz, hogy a kamattámogatott időszak végéig kérjék a prolongálást, így a lejárati 
idő 2014. 08. 26-ra módosul. 
A 2-es pontban szereplő 10.000.000,- Ft felvett működési hitel 55 %-os nyáregyházi része, mely 
2007-ben került felvételre és Dánszentmiklós Önkormányzata a társuláson keresztül a pénzt már 
visszafizette. Döntési helyzetben van az önkormányzat, amennyiben a pénzügyi lehetőségei úgy 
állnak, akkor dönthet úgy, hogy az 5.500.000,- Ft-ot Dánszentmiklóshoz hasonlóan a társulat 
részére, mint kézfizető kezes visszafizeti. Javasolja, hogy az „1”-es hitelhez hasonlóan ezt is 
hosszabbítsák meg, ugyanarra az időpontra. 
A 3-as pontban szereplő összeg lejárata nem esedékes. 
A 4-es pontban a 2010. január 29-én felvett 12.000.000,- Ft-os hitel látszik megosztva: 
5.000.000,- Ft működésre, 7.000.000,- Ft pedig a földvédelmi járulék kifizetésére áll 
rendelkezésre. Javaslata, hogy hitelhosszabbítást ne kérjen az önkormányzat, hanem a felvett 
5.000.000,- Ft-ot fizessék vissza. A 7.000.000,- Ft földvédelmi járulék kifizetésével 
kapcsolatban földhivatali egyeztetést fog folytatni, melynek lényege, hogy várják meg a II. ütem 
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pályázatának elbírálását, mivel a földvédelmi járulék mindkét ütemhez kapcsolódó nyárfás 
öntöző területhez kapcsolódik.  
5-ös pontban szereplő 19.000.000,- Ft likvid hitel 2006. óta többször meg lett hosszabbítva, 
javasolja ennek további hosszabbítását, függetlenül attól, hogy jelenleg nincs arra szükség, hogy 
ebből a hitelből fedezze az önkormányzat kiadásait. 
Fentiekben elmondottakkal kapcsolatban kéri a képviselő-testület mondják el észrevételeiket. 
 
Kravecz Lászlóné képviselő az előterjesztésben foglaltakat elfogadásra javasolja. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri 
a képviselő-testület társulati hitelekre vonatkozó jóváhagyását. 
 
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: 

 
166/2011. (09.29.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Dánszentmiklós-Nyáregyháza Viziközmű-társulat és a 
Monor és Vidéke Takarékszövetkezet között 2004. augusztus 
18. napján létrejött víziközmű-társulati beruházáshoz nyújtott 
200410319 szerződésszámú kölcsön lejárati határidejének a 
12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 16. §. (6) bekezdésében 
meghatározott, a kamattámogatás igénybevételének 
határnapjáig, azaz 2014. augusztus 18. napjáig, az eredeti 
szerződésben szereplő feltételekkel való meghosszabbításával 
egyetért, és a kezességet a továbbiakban is vállalja. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
Mészáros Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy az 
önkormányzat kezdeményezze a társulatnál a hitel meghosszabbítását, 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: 

 
167/2011. (09.29.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Dánszentmiklós-Nyáregyháza Viziközmű-társulat és a 
Monor és Vidéke Takarékszövetkezet között a 2007. március 
26. napján kötött, 200910138 szerződésszámú kölcsönből 
fennálló 5.500.000,- Ft. összeg lejárati határidejének az eredeti 
szerződésben szereplő feltételekkel való meghosszabbításával 
egyetért, és a kezességet a továbbiakban is vállalja. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
Mészáros Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy az 
5.000.000,- Ft visszafizetésre és a likvidhitel meghosszabbításra kerüljön, 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: 

 
168/2011. (09.29.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
1. Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete elrendeli a Monor és Vidéke 
Takarékszövetkezettel 2009. január 29. napján kötött, 
200910230 szerződésszámú kölcsönből igénybevett 
5.000.0000,- Ft. visszafizetését. 

2. Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Monor és Vidéke Takarékszövetkezet által 
biztosított 19 millió Ft. Folyószámla hitelkeretre 
vonatkozó szerződést meg kívánja hosszabbítani.  

3. A testület megbízza a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

d) Üres önkormányzati bérlakások hasznosításával kapcsolatos döntés 
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy vannak olyan önkormányzati bérlakások, 
melyek nem beköltözhetőek állapotuk miatt. A jegyző úrral és a jogászokkal történt egyeztetés 
ezzel kapcsolatban. Több beadott kérelem van, melyet a képviselő-testület elnapolt, néhány 
kérelmező hajlandó arra, hogy ha kiutalásra kerül részére a lakás, akkor azt felújítja. Az biztos, 
hogy az önkormányzat ezeket a lakásokat saját erőből nem tudja olyan állapotba hozni, hogy 
beköltözhető legyen. 
Megoldási javaslata erre, hogy az eddig beadott kérelmek – melyek elnapolásra kerültek – az ő 
számukra írjanak ki egy felhívást a két Dózsa György út 30. szám alatt lévő lakásra 
vonatkozóan. A felhívásban jelöljék meg, hogy az egyes lakásoknak milyen szintű műszaki 
felújításon kell átesnie a beköltözés előtt. Ha több jelentkező van a képviselő-testületnek 
döntenie kell, ki legyen az a család, akinek a lehetőséget megadja, hogy felújítás után 
odaköltözhessenek. Természetesen a felújítás költségét lelakhatnák a bérleti díjból. Várja a 
képviselők javaslatait, észrevételeit. 
 
Maszel László alpolgármester: személyesen megnézte az egyik lakást, azzal a családdal, akik 
beadták kérelmüket. Biztos abban, hogy ez a család el tudná végezni olyan szinten a felújítást, 
hogy a lakás beköltözhető legyen. Ráadásul ez a család leadná nagyobb önkormányzati lakását.  
 
Kravecz Lászlóné képviselő javasolja, hogy a műszakis kolléganő végezzen egy felmérést és a 
pályázathoz írjon le egy minimális paramétert, mellyel lakhatóvá tudnák tenni ezt a két lakást.  
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Mészáros Sándor polgármester: nehéz dolga lesz a műszakis kolléganőnek e tárgyban, mivel 
két nagy probléma van. Egyik, hogy vizesednek a falak alulról. A másik meg, hogy nem lehet 
akármilyen megoldást választani a felújításra, az épület műemléki jellege miatt.  
A főépítésszel már beszélt arról, van-e arra bármiféle esély, hogy erről az épületről a műemléki 
jelleg lekerüljön. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a lehetőséget, egy műszaki leírás után azoknak adják 
meg, akik kérelmüket már beadták. Természetesen a munkafolyamatot ellenőrizni kell és az 
ingatlan akkor válik beköltözhetővé, ha azt a műszakis rendben találta. 
 
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: 

 
169/2011. (09.29.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy  dönt,  hogy a  Dózsa  György  út  30.  alatti  két,  üresen  álló  
lakás bérleti jogát megpályáztatja, azon igénylők között, akik 
ez idáig benyújtott igénye nem lett elbírálva. 
A bérleti jog elnyerésének feltétele a polgármesteri hivatal 
által kidolgozott, a Képviselő-testület által jóváhagyott 
műszaki tartalmú felújítás elvégzése. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
szükséges intézkedéséket tegye meg. 
 
Határidő: 2011. november 30. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 

 
e) Október 6-i és október 23-i ünnepség időpontjainak meghatározása 

 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatosan javasolja, hogy az előző évek 
gyakorlatának megfelelően az október 6-i ünnepséget az iskola szervezi, miszerint fáklyás 
felvonulással kivonulnak a Hősök szobrához. Az október 23-i ünnepség időpontjának 
meghatározására várja a javaslatokat. 
 
Maszel László alpolgármester javaslata: 2011. október 23. 15.00 óra. 
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel, javaslat 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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170/2011. (09.29.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy Október 23-i Nemzeti Ünnepünk 
alkalmából történő megemlékezésre 2011. október 23-án 
15.00 órakor kerül sor a Kovács István Művelődési Házban. 

 
Ország Mihály András képviselő javasolja, hogy az emléktárgyakat is fel kell tenni a honlapra, 
hol kaphatóak, mivel többen érdeklődtek. 
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy többen jelezték felé, van a temetőben egy 
kopjafa, melyen az a felirat szerepel „akikért a harang nem szólt”, nem tudni hol estek el a 
háborúk idején. Erről hiányzik az 1956-os felirat. Szeretné, ha ez most felkerülhetne a 
kopjafára. 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: 

 
171/2011. (09.29.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megbízza a polgármestert, hogy intézkedjék aziránt, hogy az 
1956-os felirat felkerüljön a temetőben lévő kopjafára. 
 
Határidő: 2011. október 23. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

f) Szüreti bálozók támogatási kérelme 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a hagyományok szerint 
október 1-én szüreti bál lesz, magánszervezésben. A szervező szóbeli támogatási kérelemmel 
fordult a képviselő-testület felé. Kéri a képviselő-testület állásfoglalását. 
 
Csiló Istvánné képviselő: 30.000,- Ft támogatást javasol és díjmentesen megkapták próbákra a 
művelődési ház helyiségeit. 
 
Albert Ottó képviselő: helyénvalónak tartja a javaslatot, de megkérdezi, hogy milyen forrásból 
adják a támogatást? 
 
Maszel László alpolgármester: tiszteletreméltó a pénzügyi bizottság elnökének hozzáállása, de 
azért  a 30.000,-  Ft-tal történő támogatásukat javasolja.  
Bagoly Lászlóné képviselő egyetért a javaslattal, ez is a hagyományőrzésnek egyfajta 
megnyilvánulása. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel, javaslat 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: 



 – 26 –

172/2011. (09.29.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a 2011. október 1-én megrendezésre kerülő szüreti bál 
lebonyolításához Orsós Mihály szervező részére 30.000,- Ft 
támogatást biztosít. 
 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

g.)„Nyáregyháza Útjaiért” Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés 
 
Mészáros Sándor polgármester emlékezteti a képviselő-testületet, hogy korábbi döntése alapján 
Egresi Pétert jelölte a „Nyáregyháza Útjaiért” Közalapítvány Elnöki pozíciójára. Kérdezi a 
jelenlévő Egresi Pétert, hogy vállalja-e ennek a feladatnak az ellátását. 
 
Egresi Péter válasza: vállalja az elnöki tisztséget. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri 
a képviselő-testületet, aki elfogadja Egresi Péter személyét a „Nyáregyháza Útjaiért” 
Közalapítvány Elnöki pozíciójára, 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: 

 
173/2011. (09.29.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megbízza Egresi Pétert a „Nyáregyháza Útjaiért” 
Közalapítvány elnöki posztjának betöltésével és az ezzel járó 
feladatok ellátásával. 
 
Megbízatása határozatlan ideig szól. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
h.) Albert Ottó képviselő hozzászólása 

 
Mészáros Sándor polgármester átadja a szót Albert Ottó képviselőnek, ki az egyebek napirendi 
pont tárgyalásakor kért szót. 
 
Albert Ottó képviselő: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy megkereste őt Kovács Károly az 
MLSz Pest Megyei Régiójának összekötője a diáksporttal kapcsolatban. Az MLSz újból 
elindította a „Bozsik Program”-ját, és szeretnék, ha az iskola ebben újból részt venne. Ez az 
önkormányzatnak nem kerül semmibe. Kritériuma, hogy heti két edzést kell tartani és az 
edzőnek nem kell ehhez semmiféle kategóriával rendelkeznie. Az edzést egy testnevelési 
diplomával rendelkező tanár megtarthatja. A tanárnak az MLSz tanév végén utalja át a 
javadalmazását. Ha három csoportot indítanak a programban, akkor 100.000,- Ft értékben 
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kapnak az MLSz-től különböző sportfelszereléseket. A diáksport egyesület eddigi vezetője 
elfoglaltsága miatt nem tudja tovább folytatni az egyesület irányítását. Ha az iskolában van egy 
olyan nevelő, akinek testneveléssel kapcsolatos végzettsége van, ill. elvégezné ezt a feladatot és 
elviszi a gyerekeket három tornára évente, akkor részt vehetnének a programban. Az iskolának a 
rendszerben regisztrálnia kell.  
 
Bagoly Lászlóné képviselő az iskola igazgatója támogatja a javaslatot. Jelzi a képviselő-testület 
felé, hogy elindult egy kezdeményezés, miszerint alsó tagozatban, ill. első osztályban minden 
nap kötelező a testnevelés, a többi évfolyamon pedig ajánlott. Ehhez a felhíváshoz kapcsolódva 
egy szabad státusz terhére a testnevelő tanár kapott egy megbízási szerződést, azért, hogy a 
tömegsport szervezést megoldja. Tudták, hogy a diáksport vezetője nem fog visszajönni, így 
Stift Károly átvette ezt a feladatot, ill. intenzíven megkezdte a kézilabda csapat szervezését is. 
 
Maszel László alpolgármester örül a kezdeményezésnek, ha csak egy órára tudják a gyerekeket 
a számítógép mellől kimozdítani, akkor az is nagy eredmény.  
 
 

i.)Előterjesztés a térítési díj  és tandíj meghatározásáról 
 
Mészáros Sándor polgármester felkéri Bagoly Lászlóné képviselőt, az általános iskola 
igazgatóját, ismertesse az előterjesztést. 
 
Bagoly Lászlóné képviselő: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 2005-2006-os tanév előtt 
megkezdett tanulmányoknak az éves tandíj összege nem változik az elmúlt évhez képest, az 
ezután elkezdett tanulmányt folytató gyermekeknél a megadott táblázat szerint emelkedik a 
térítési díj. Az előző évhez viszonyítva tehát a térítési díj emelkedés évi 500,- Ft-ot jelent a 
szülőkre nézve. Úgy gondolja ez az emelés méltányos és támogatható.  
 
Kravecz Lászlóné képviselő: támogatja a térítési és tandíj meghatározásáról szóló előterjesztés 
elfogadását, mivel nagyon sok a szociális kedvezmény, figyelembe veszi azokat a helyzeteket, 
amikor támogatásra szorul a gyermek. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel, javaslat nem 
érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki az előterjesztés szerinti rendeletmódosítást 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: 
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NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Képviselő-testületének 

 
15/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete 

 
az oktatási és alapfokú művészetoktatási intézményi képzés keretein belül az alapfokú 

zeneművészeti képzés során fizetendő térítési díj és tandíj meghatározásáról szóló 
15/2007. (IX.19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

1. § 
 
1. A rendelet 9. § (4) bekezdése a következőkre módosul: Az állami költségvetésből biztosított 

alap normatív hozzájárulás összegét a Magyar Köztársaság mindenkori költségvetésről szóló 
törvény tartalmazza. 

 
2. A rendelet 14. §-a (2) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 

1. számú melléklete lép. 
 
3. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2011/2012-es tanévben kell 

alkalmazni. 
 
 

16.) Polgármesteri tájékoztató 
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy a parlagfű-mentesítési pályázat lezárult. Az 
önkormányzati önrésszel kapcsolatban a képviselő-testület által eredetileg meghatározott 9.200,- 
Ft helyett – mivel a munka- és védőruhák Áfa-ját is ki kellett fizetni – 20.162,- Ft-ra módosult. 
Kéri ezzel kapcsolatban a képviselő-testület hozzájárulását. Aki elfogadja a módosítást, 
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: 

 
174/2011. (09.29.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a parlagfű-mentesítési pályázathoz szükséges önkormányzati 
önrész 20.162,- Ft-ra módosult összegét tudomásul veszi. 

 
Mészáros Sándor polgármester a továbbiakban elmondja, hogy beszerzésre került az 
újraélesztő készülék, melynek ára 412.500,- forint volt. 
- Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Idősek Napközi Otthonában a zárak lecserélésre 
kerülnek. A családsegítők, ill. a Nóta- és Népdalkör fog kulcsot kapni. 
- Elmondja, hogy a rendszergazda jelzése alapján a hivatalban lévő számítógépek igen lassúak, 
ez akadályozza a rendes és folyamatos munkavégzést, költségvetési keretben meghatározásra 
került egy összeg, ami nem ad fedezetet 2 db számítógép beszerzésére az idei évben. Véleménye 
szerint is régi és lassú gépekkel dolgoznak egyes kollégák, amelyek hátráltatják a munkát. 
Kérdezi a képviselő-testületet ezzel kapcsolatban mi a véleményük? 
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Albert Ottó képviselő: véleménye szerint a következő költségvetési évben kell erről beszélni. 
Nem javasolja emiatt a költségvetés módosítását. 
 
Ország Mihály András képviselő kérdése, hogy pár alkatrész kicserélésével nem lehetne 
felgyorsítani a gépeket, ami kevesebb összeget emésztene fel? 
 
Mészáros Sándor polgármester válaszolva a kérdésre elmondja, hogy ezt már elvégezte a 
rendszergazda, de a továbbiakban ennek nincs értelme. 
 
- Mészáros Sándor polgármester  elmondja,  hogy  a  Tófenék  mellett  lévő telek  adás-vételi  
szerződése aláírásra került. 
 
- A köztemető nyilvántartás kapcsán a felmérés elindult. A térképhez tartozó adatbázis feltöltése 
folyamatban van. 
 
- Tájékoztatásul elmondja, hogy egyeztetést folytatott a csévharaszti polgármesterrel a 7,5 
tonnánál nagyobb össztömegű járművek kitiltásáról. Remélhetőleg hamarosan javaslatot tudnak 
hozni a képviselő-testület elé. 
 
- A fogorvosi ellátást november 1-től a fogorvos helyettesítéssel oldja meg, mivel hamarosan 
megszületik gyermeke. Legkésőbb egy éven belül szeretne visszajönni. 
 
- Végül tájékoztatja a képviselő-testületet a Monori Rendőrkapitány úr levelében foglaltakról, 
mely szerint Monoron megvalósult egy térfigyelő rendszer. Ez egy komoly és nagy értékű 
beruházás. A rendőrkapitány úr javaslata, hogy az önkormányzat csatlakozzon ehhez a 
rendszerhez. Ennek a beruházásnak nem csak a kivitelezése kerül sokba, a rendszert üzemeltetni 
is kell. Véleménye szerint Nyáregyháza ettől még messze van.  
 
Kérdezi a képviselő-testületet, az elhangzottakkal kapcsolatosan van-e észrevétel, javaslat. 
 
Egresi Péter: kérdése, hogy Nyáregyházán van-e olyan terület, ahol repülő-modellezést 
tudnának folytatni? A területnek nagynak kell lennie, de amit használnak az egy 20x100 méteres 
felszállópálya.  
 
Csiló Istvánné képviselő javasolja a széki rét területét. 
 
Ország Mihály András képviselő javasolja, hogy a széki rét bérlőjével vegye fel a kapcsolatot. 
 
Kravecz Lászlóné képviselő elmondja, hogy október 1-én lesz az Idősek Világnapja. Előző 
években ezen ünnep alkalmából a polgármester köszöntötte a megjelent időskorúakat. Mivel a 
nyugdíjas klubnak egyébként is összejövetele van, szeretnének ezen a napon ünnepelni, de át 
lehet tenni a következő hétvégére. 
 
Mészáros Sándor polgármester válaszolva a felvetésre elmondja, problémaként merül fel, hogy 
október 1-én lesz a szüreti bál is. Szívesen elmegy egy ilyen találkozóra, de kéri, hogy kerüljön 
kibővítésre ez a rendezvény azokkal is, akik nem tagjai az egyesületnek. Javasolja, hogy egy 
héttel halasszák el az ünnepséget. 
 
Kravecz Lászlóné képviselő egyetért ezzel a javaslattal, mert ha többen lesznek, akkor nem 
férnek el a jelenleg rendelkezésükre álló helyiségben. A következő hétvégén már szabad lesz a 
művelődési ház és addigra meg lehet hirdetni községi rendezvényként. 
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Mészáros Sándor polgármester elfogadja a javaslatot és október 8-án 15.00 órás kezdésben 
állapodnak meg. Fontosnak tartja ez alkalomból is az idősek köszöntését. 
Jelzi, hogy a következő testületi ülésen az idősek év végi megajándékozásáról is tárgyalniuk 
kell. 
 
Tiszttartó József a  Nóta-  és  Népdalkör  jelenlévő tagja  hozzászólásában  elmondja,  hogy  az  
ünnepségen a népdalkör 8-án nem tud részt venni, mivel fellépésük lesz. 
 
Mészáros Sándor polgármester reagálva a felvetésre elmondja, hogy velük külön meg fogja ezt 
beszélni. 
 
Megállapítja, hogy a nyilvános ülés napirendjén szereplő kérdéseket a képviselő-testület 
megtárgyalta. A nyilvános ülést 20.00 órakor bezárja. További napirendi pontok tárgyalását zárt 
ülésen folytatja a Képviselő-testület. 
 

 
 

- kmf - 
 
 
 
 
 
 
       Mészáros Sándor                                                                                   Zinger Miklós 
          polgármester                                                                                             jegyző 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


