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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 2. 

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

 
Jelen vannak:  
  
  szavazati joggal:   Mészáros Sándor polgármester  

Maszel László alpolgármester 
Albert Ottó 
Bagoly Lászlóné  
Kravecz Lászlóné képviselők 

   
tanácskozási joggal:  Zinger Miklós jegyző 

 
Mészáros Sándor polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, a meghívott vendégeket. 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Csiló Istvánné és Ország Mihály András képviselők 
jelezték, a mai ülésen nem tudnak részt venni. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 
7 fős Képviselő-testület 5 tagja megjelent. A képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el.  
 

1.) A 2012. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
Előadó: Zinger Miklós jegyző 

 
2.) Diófa park koncepció terve elkészítésének ajánlata 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

3.) Csatorna beruházás I. üteme megvalósulásának pénzügyi-számviteli vizsgálata 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
4.) A Nyáry Pál Általános Iskola Minőségirányítási Program módosításának jóváhagyása 

Előadó: Bagoly Lászlóné igazgató 
 

5.) Előterjesztés ingatlanok belterületbe vonásáról 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
6.) Nyáregyháza község közvilágításnak felmérése, új lámpatestek beszerzése 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

7.) Előterjesztés földterület haszonbérleti ajánlatáról 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
8.) Előterjesztés tetőcserép vásárlásra 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

9.) Döntés képviselő-testületi dicséretekről 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
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Maszel László alpolgármester jelzi, hogy az ülésre érkezett nyáregyházi lakos kérdést szeretne 
intézni a képviselő-testülethez. Kérdése, most megteheti-e a rendkívüli ülésen? 
 
Zinger Miklós jegyző válaszolva a kérdésre elmondja, hogy az SzMSz szerint a rendkívüli 
testületi ülésen a rendkívüli testületi ülés összehívására okot adó napirendek tárgyalhatók.  
A jelenlévő vendég problémáját elmondhatja, de ez napirendi kérdés nem lehet. 
 
Rafael Gusztáv nyáregyházi lakos: felháborodását fejezi ki a közmunka programmal 
kapcsolatban. Nem érti, hogy azok a személyek, akik sokkal jobb módban élnek tőle, azok miért 
kaphatnak 8 órás munkát. Ő egyedül dolgozik a családban és a kevés pénzzel nem tud mit 
kezdeni, a munkát ő is el tudja látni. 28.000,- Ft-ból nem tudnak megélni, betegek is. Sajnos 
mióta nem kap közmunkát, ő is önkormányzati segélyre szorul. Szeretne jelenlegi lakóhelyéről 
elmenni, más körülmények közé kerülni, de nincs rá lehetősége. Kéri a képviselő-testület 
segítségét, hogy folyamatos munkát biztosítsanak számára. 
 
Mészáros Sándor polgármester válaszolva a felvetésre elmondja, hogy a közmunka program az 
előző évhez képest megváltozott. Tavaly még hosszabb ideig lehetett dolgozni, magasabb bérért. 
Jelenleg, - törvényi változások miatt - akik közmunkán vannak ugyanannyit kapnak, mintha 
otthon lennének. A hosszú távú foglalkoztatás összesen 4 főre engedélyezett, ebből két fő 8 órás 
és a Nyár-Víz Kft. kapcsán megüresedett státuszokat látják el, a másik két fő 6 órában dolgozik. 
Korábbi döntés szerint a maximális anyagi lehetőséget kihasználva fogják a pályázatot beadni. 
Ez meg is történt.  
A folyamatos munka biztosítása csak akkor lehetséges, ha a képviselő-testület a költségvetésből 
biztosít erre keretösszeget, ha például a temetőben, vagy máshol gondnoki státuszt tud 
finanszírozni. Ennek a lehetősége jelenleg nem biztosított. Most az a lehetőség adott, hogy 
közmunka keretében foglalkoztatnak embereket.  
Valóban gondot jelent a temető őrzése. Javasolja a képviselőknek a jövő évi költségvetés 
tervezése során gondolkodjanak el azon, hogy saját erőből érdemes-e és meg tudják-e 
finanszírozni ezt a státuszt. 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy továbbiakban a 
rendkívüli ülés napirendje szerint folytatódik az ülés. 
 
 

1.) A 2012. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
 
Mészáros Sándor polgármester átadja a szót a napirend előadójának Zinger Miklós jegyzőnek. 
 
Zinger Miklós jegyző: szóbeli kiegészítést nem kíván tenni az előterjesztéshez, javasolja 
elfogadását. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy 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 5 tagja, 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, a következő 
határozatot hozta: 
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188/2011. (11.02.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Képviselő-testülete Nyáregyháza 
Község Önkormányzatának 2012. évi belső ellenőrzési tervét 
az alábbiakban határozza meg: 
 

1. Normatívák vizsgálata. 
 

Ø Az ellenőrzés célja:   Normatívák vizsgálata, igénylések      
szabályszerűsége, megalapozottsága. 

Ø Az ellenőrzés típusa:    Célellenőrzés 
Ø Az ellenőrzés módja:    Tételes vizsgálat 
Ø Ellenőrzési időszak:     2011. év 
Ø Ellenőrzés ütemezése:  2012. április 

 
2. Művészetoktatási térítési díj elszámolásának ellenőrzése. 

 
Ø Az ellenőrzés célja: A művészetoktatás térítési díjak, tandíjak 

megállapításának, beszedésének, kedvezmények 
elszámolásának ellenőrzése 

Ø Az ellenőrzés típusa:    Célellenőrzés 
Ø Az ellenőrzés módja:    Mintavételezés 
Ø Ellenőrzési időszak:     Jelen időszak 
Ø Ellenőrzés ütemezése:  2012. szeptember 

 
3. Kockázatelemzés. 

 
Ø Az ellenőrzés célja:       Belső ellenőrzési feladatok 

összeállítását megalapozó elemzés 
Ø Az ellenőrzés típusa:    Célellenőrzés 
Ø Az ellenőrzés módja:    Tételes vizsgálat 
Ø Ellenőrzési időszak:     Jelen időszak 
Ø Ellenőrzés ütemezése:  2012. október 

 
4.  Tartalékkeret – a szükség szerinti soron kívüli     
ellenőrzési feladatokra. 

 
 

2.) Diófa park koncepció terve elkészítésének ajánlata 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy tárgyi témában három 
cégtől kért ajánlatot. Egy céggel folytatott le személyes tárgyalást, nevezetesen az Astrantia Kft-
vel. Javasolja az általuk tett ajánlat elfogadását 350.000,- Ft + Áfa összegben. 
 
Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a 
képviselő-testületet, aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-
testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, a következő 
határozatot hozta: 

 
 



 – 4 –

189/2011. (11.02.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
600 db diófa elültetésével létrehozandó park koncepció tervének 
elkészítésére vonatkozóan az Astrantia Kft. (Kertműhely) a 
határozat mellékletét képező 350.000,- Ft + ÁFA összegű 
ajánlatát fogadja el. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szükséges 
szerződést az önkormányzat ügyvédjeinek közreműködésével 
kösse meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

3.) Csatorna beruházás I. üteme megvalósulásának pénzügyi-számviteli vizsgálata 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy tárgyi ügyben nem 
történt meg több ajánlat bekérése, hanem egy olyan céget keresett meg, aki jártas csatorna-
társulások pénzügyi tevékenységének vizsgálatában. 900.000,- Ft + Áfa összegű ajánlatot adtak a 
leírásban szereplő feladatok elvégzésére. Kéri a képviselő-testületet vitassák meg az ajánlatot, 
mivel soknak tartja ezt az összeget. Ez ügyben egyeztetést folytatott a dánszentmiklósi 
polgármesterrel. A határozatban rögzíteni kell, hogy az Innoterv-vel kötött megállapodást meg 
kell, hogy előzzön egy pénzügyi vizsgálat. Javasolja, hogy döntés szülessen abban is, hogy ezt a 
költséget is Dánszentmiklóssal közösen fizessék. Átadja a szót a képviselő-testületnek.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester egyetért polgármester úrral, magasnak tartja az árajánlatban 
szereplő összeget. Mindenképpen célszerű lenne még legalább két ajánlatot kérni. Mivel 
Dánszentmiklóst is érinti a vizsgálat, ugyanúgy mint eddig, ők is fizessék ki 45 %-át a felmerülő 
költségnek.  
 
Maszel László alpolgármester: mivel eltökélt szándék, hogy az üzemeltetést átveszik az 
önkormányzatok, mindenféleképpen tisztázni kell, az anyagi helyzetet. Javasolja, hogy 
Dánszentmiklós Önkormányzata is fizesse ki a felmerülő költségek 45 %-át. 
A pénzügyi vizsgálatot mindenképpen el kell végeztetni, javasolja még ajánlat bekérését.  
 
Albert Ottó képviselő: szintén magasnak tartja az árajánlatban szereplő összeget. Kérdése, hogy 
ez ügyben történt-e egyeztetés a Dánszentmiklósi Polgármesterrel? 
 
Mészáros Sándor polgármester válaszolva a kérdésre elmondja, hogy a gesztor önkormányzat 
polgármestere is sokallja az összeget, más kérdés, hogy ennél kevesebb összeget sem tudnának 
kifizetni jelen helyzetben. 
 
Mindenféleképpen döntést kell hozni, melyben szerepelnie kell annak, hogy a képviselő-testület 
szükségesnek tartja ennek a vizsgálatnak a lefolytatását az Innoterv-vel történő megállapodás 
csak úgy jöhet létre, ha a pénzügyi vizsgálat lezajlik. Fel kell kérni a Dánszentmiklós 
Önkormányzatának Képviselő-testületét is, hogy hozzanak hasonló döntést, a vizsgálat 
költségének 45 %-át vállalják át. 
 
Albert Ottó képviselő javasolja, hogy szabjanak meg határidőt Dánszentmiklós Képviselő-
testületének a döntéshozatalra. 
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Mészáros Sándor polgármester javasolja egy hivatalos levél megküldését a Dánszentmiklósi 
Polgármesternek, melyben kérik, hogy a következő testületi ülésen tárgyalják ezt a témát. 
Emellett csatolni kell Nyáregyháza Képviselő-testületének határozatát, mely arról szól, hogy 
mindenképpen szükségesnek tartják a vizsgálatot és kérjék a Dánszentmiklósi Képviselő-
testületet, hogy a korábbi megállapodásoknak megfelelően ennek költségét 45 %-ban vállalja 
magára. 
 
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 5 tagja, 4 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodás mellett, a 
következő határozatot hozta: 

 
190/2011. (11.02.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
– az Innoterv-vel kötendő bármilyen megállapodás megkötése 
előtt – szükségesnek tartja a csatorna-beruházás I. ütem 
megvalósításának, finanszírozásának, elszámolásának külső 
szakértői szervezet általi pénzügyi-számviteli vizsgálatát. 
Felkéri a polgármestert, hogy tárgyban további árajánlatokat 
kérjen be. 
A Képviselő-testület felkéri Dánszentmiklós község 
Önkormányzatát, hogy a korábbi megállapodásoknak 
megfelelően ennek költségét 45 %-ban vállalja magára. 
A Képviselő-testület kéri Dánszentmiklós község 
Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a kérdést a 
soron következő testületi ülésén tárgyalja. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy 
döntéséről Dánszentmiklós község Önkormányzatát értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

4.) A Nyáry Pál Általános Iskola Minőségirányítási Program módosításának jóváhagyása 
 
Mészáros Sándor polgármester átadja a szót a napirend előadójának, Bagoly Lászlóné 
intézményvezetőnek. 
 
Bagoly Lászlóné képviselő, intézményvezető szóbeli kiegészítésében előadja, hogy a 
minőségirányítási program igazából csak dátummódosításban érintett, inkább kiegészítése a már 
meglévő és használatban lévő minőségirányítási programnak, melyhez az összes melléklet 
csatolva van és megtalálható az előterjesztés mellett. Eddig október 30-ig kellett meghatározni az 
intézményvezetőnek az ún. közalkalmazotti minőségi mutatót. Tekintettel, hogy igazgatóváltás 
történt az iskolában, úgy gondolja, ezen időszak nem fed le annyi időt, hogy kellő rálátásuk 
legyen az iskolában folyó minőségi munkáról, illetve az általuk megfogalmazott elvárásokról. 
Úgy ítélték meg, hogy mindenképpen egy negyedévnek el kell telnie ahhoz, hogy erre 
vonatkozóan egy objektív képet kapjanak. Ezért történt a módosítás november 30-ra.  
Kiegészítő javaslatként előterjeszti – mivel a minőségirányítási program törvényileg lehetőséget 
ad -, hogy két szülői kérdőívvel felmérést fognak végezni az iskola egészére vonatkozó általános 
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kérdésekről, ill. a tanárokra vonatkozóan, valamint a diákok körében is az őket tanító tanárok 
minősítéséről.  
A tervezett kiegészítő javaslatot a jogszabályban előírt fórumokon végig vezették. A Humán 
Bizottság szintén tárgyalta a módosítást, jóváhagyásra javasolják. 
 
Albert Ottó képviselő: tudomása szerint eddig is volt a közalkalmazottak szerint évente egy 
minőségi felmérés. Miért volt most ezzel kapcsolatban felháborodás? 
 
Bagoly Lászlóné képviselő, intézményvezető válaszolva a felvetésre elmondja, hogy kifogás 
azért merült fel néhány pedagógus részéről, hogy a szülő és a gyerek ne minősítsen. Ha 
minőségirányítás szerint vizsgálja, akkor az oktatás egy szolgáltatás. Ha úgy szolgáltatják az 
oktatást, hogy a szülővel, ill. a gyermekkel szemben tiszta a lelkiismeretük, akkor nincs miért 
aggályoskodni.  
 
Kravecz Lászlóné képviselő: a határidő módosítással egyetért. Külön üdvözli, hogy a 
pedagógusok minősítése a szülők és gyermekek részéről is meg fog történni. Úgy gondolja, hogy 
a XXI. században az iskola már csak szolgáltató. Ha pedig szolgáltató, akkor el kell fogadni, 
hogy akinek szolgáltatnak, az véleményt mondjon a munkájukról.  
Aggálya viszont, hogy ehhez nagyon sokat kell változni a szülői „anyagnak”. Sokszor részt kell 
venniük a nyílt napokon ahhoz, hogy véleményt tudjanak mondani. A minőségirányítási program 
módosítását jóváhagyásra javasolja. 
 
Maszel László alpolgármester kérdése: egyetért képviselő-társa véleményével, hogy a szülőknek 
is változni kell, de úgy gondolja, akkor is lehet véleményt alkotni, ha a szülő látja gyermekének 
fejlődését, mert ebből is meg tudja ítélni az adott pedagógus munkáját.  
Úgy ítéli meg, hogy az iskola nagyon jó irányba halad és reméli újra eljutnak arra a pontra, ami 
25 évvel ezelőtt volt.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a 
képviselő-testületet, amennyiben jóváhagyják az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, 
szavazzanak. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-
testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, a következő 
határozatot hozta: 

 
191/2011. (11.02.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Minőségirányítási Programjának módosítását 
jóváhagyja. 
 
Megbízza az intézmény vezetőjét, hogy a programot a 
törvényi előírások szerint hozza nyilvánosságra. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bagoly Lászlóné intézményvezető 
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5.) Előterjesztés ingatlanok belterületbe vonásáról 
 
Mészáros Sándor polgármester: korábban már foglalkozott a képviselő-testület a témával. A 
belterületbe vonások még azért nem történtek meg, mert jogi és földhivatali procedúrákon kell 
keresztül menni. Ismét elmondja, hogy támogatható Európai Uniós forrásból csak olyan 
ingatlanok kerülhetnek rákötésre, amelyek belterületi lakott ingatlanok. A kiküldött kérdőívek és 
személyes megkeresés alapján nyolc ingatlan tulajdonosa nyilatkozott, hogy ingatlanja 
belterületbe vonási költségeinek 50 %-át megfizeti, illetve adott esetben megfizeti a földvédelmi 
járulékot. Két esetben volt olyan probléma, hogy két szőlőterületet át kellett minősíteni szántóvá. 
Ez megtörtént és most lehet a földhivatal irányába vinni a további ügyintézést. Ennek kapcsán 
derült ki, hogy talajvédelmi szakértővel vizsgálatot kell készíttetni és csatolni kell ahhoz a 
kérelemhez, melyet a földhivatalhoz el kell juttatni. Erre vonatkozóan kért ajánlatot, melyet az 
előterjesztés tartalmaz. Az első ajánlatot javasolja elfogadásra, mely 89.000,- Ft + Áfa összeget 
jelent. 
 
Maszel László alpolgármester: ezeket az ingatlanokat nem hagyhatják úgy, hogy a 
csatornabekötés ne legyen. Javasolja az előterjesztés szerinti határozat elfogadását. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb 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 5 tagja, 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, a következő 
határozatot hozta: 

 
192/2011. (11.02.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Mézes Zoltán talajvédelmi szakértő – a határozat mellékletét 
képező 89.000,- Ft + Áfa összegű – árajánlatát elfogadja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
szükséges szerződést az önkormányzat ügyvédjeinek 
közreműködésével kösse meg. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

6.) Nyáregyháza község közvilágításnak felmérése, új lámpatestek beszerzése 
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy önkormányzati feladat a belterületi úthálózatok 
melletti közvilágítás biztosítása. Ezzel kapcsolatban a KÖZVIL Zrt-vel egyeztetés történt, mivel 
lakossági bejelentések alapján felmerült, hogy több olyan csomópont van, ahol hiányosak a 
közvilágítási megoldások. Ennek kapcsán megtörtént a teljes település felmérése. Van több hely 
is ahol pótolni kellene a közvilágítást, de jelenleg négy olyan helyet jelöltek meg, ahol 
mindenképpen szükséges a megoldás. A KÖZVIL Zrt. ajánlata 48.000.- Ft + Áfa/db. Javasolja 
ennek elfogadását. 
 
Kravecz Lászlóné képviselő: mind a négy helyen rendkívül indokoltnak tartja a közvilágítás 
kialakítását, az árajánlatban szereplő összeg is kedvező, így javasolja elfogadásra. 
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Maszel László alpolgármester: különösen a Rózsa utcában tartja nagyon indokoltnak a 
közvilágítás megoldását, mivel nem régen baleset is történt ezen a helyen.  
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb 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 5 tagja, 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, a következő 
határozatot hozta: 

 
193/2011. (11.02.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
4 db 36 W teljesítményű, PHILIPS FGS 104/036 típusú (vagy 
azzal egyenértékű) lámpatest telepítésére vonatkozóan a 
KÖZVIL Zrt. 48.000,- Ft + ÁFA/db-os ajánlatát elfogadja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

7.) Előterjesztés földterület haszonbérleti ajánlatáról 
 
Mészáros Sándor polgármester emlékezteti a képviselő-testületet, hogy korábban döntöttek a 
Széki rét legelő művelési ágú területeit bérbe adja. A haszonbérleti szerződés aláírása még nem 
történt  meg,  mert  Muszkán  István  aki  a  kérelmet  beterjesztette,  úgy  döntött,  hogy  vejének  
Várszegi Gábornak a nevére szóljon. Egyéb változás nem történt az ügyben. 
 
Maszel László alpolgármester elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a 
képviselő-testületet, aki az elhangzott javaslatot elfogadja, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-
testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, a következő 
határozatot hozta: 

 
194/2011. (11.02.) 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 Várszegi Gábor 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, 
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úgy fenntartja a jogot 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 

 
 

8.) Előterjesztés tetőcserép vásárlásra 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzatnak 
kb. 3000 db használt tetőcserép van a tulajdonában. Ebből Muszkán István szeretnek 
megvásárolni 1500 db-ot. Korábban már vásárolt az önkormányzattól, akkor 30,- Ft/db + Áfa 
áron. Várja a képviselő-testület véleményét. 
 
Kravecz Lászlóné képviselő tájékoztatásul elmondja, hogy korábban szakember állapította meg, 
hogy mennyiért lehet eladni a használt cserepet.  
 
Maszel László alpolgármester nem javasolja a cserepek eladását, mivel az önkormányzat 
tulajdonában lévő épületek tetőszerkezetének javításakor a pótláshoz szükséges lehet.  
 
Albert Ottó képviselő egyetért a javaslattal ő sem támogatja a cserép eladását. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a 
képviselő-testületet, aki egyetért az elhangzott javaslatokkal, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-
testület jelenlévő 5 tagja, 4 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodás mellett, a 
következő határozatot hozta: 

 
195/2011. (11.02.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem értékesít Muszkán István részére 1500 darabot a 
tulajdonában lévő használt tetőcserepekből. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy 
határozatáról az érintettet értesítse. 
 
Határidő: 2011. november 17. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

9.) Döntés képviselő-testületi dicséretekről 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben a 
javaslathoz várja az esetleges további javaslatokat, de továbbra is fenntartja azt a véleményét, 
hogy minél többen kapják meg ezt az elismerést, annál kevésbé értékes. 
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Bagoly Lászlóné képviselő: Vecserek Andreát és Szabó Enikőt javasolja még dicséretre, ők 
méltóak erre az elismerésre. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb javaslat nem érkezett. Kéri a 
képviselő-testületet, aki - a javaslat szerinti kiegészítéssel - a  határozati javaslatot elfogadja, 
szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-
testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, a következő 
határozatot hozta: 

 
196/2011. (11.02.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Nyáregyháza 600 éves évfordulója rendezvénysorozat 
szervezésében, lebonyolításában nyújtott kimagasló 
munkájukért „Képviselő-testületi Dicséretben” részesíti: 
 
§ Albert Dávidot 
§ Albert Gergőt 
§ Bába Jánost 
§ Benkő Zoltánt 
§ Bernula Bettinát 
§ Bernula Istvánnét 
§ Csák Imrét 
§ Csernai Istvánt 
§ Csernai Zsanettet 
§ Dancsó Zoltánt 
§ Fábián Felíciát 
§ Kemenár Máriát 

§ Maszel Cecíliát 
§ Méhész Lászlót 
§ Paszinger Lászlót 
§ Rab Lászlót 
§ Reichné Tallárom Györgyit 
§ Revákné Serfőző Mónikát 
§ Szabó Enikőt 
§ Szedresiné Szlama Tímeát 
§ Szemerédi Illést 
§ Vecserek Andreát 
§ Zsótér Gabriellát 

 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a rendkívüli nyilvános ülés napirendjén 
szereplő kérdéseket a képviselő-testület megtárgyalta. A rendkívüli képviselő-testületi ülést 
19.10 órakor bezárja. 
 

 
 
 

- kmf - 
 
 
 
 
 
 Mészáros Sándor        Zinger Miklós 
               polgármester             jegyző 
 

 
 


