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Készült:  Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 30. 

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 
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 6 tagja megjelent. Az 
egyéb ügyek napirendi ponthoz két kiegészítést javasol felvenni: a) Csatorna-beruházási pályázat 
beadási határidejének meghatározása, b) 600 diófa ültetésével kapcsolatosan talajvédelmi terv 
készítése. Csiló Istvánné képviselő az egyebek napirendi ponthoz kéri felvenni a cafetéria 
juttatást, Albert Ottó képviselő az Arany János út 39. sz. alatti ingatlan rendbetételével 
kapcsolatban kér szót, illetve a lejárt szavatosságú vízórákról, az utak javításáról kér 
tájékoztatást, valamint képviselő-testületi dicséret megvonására kíván javaslatot tenni. Egyéb 
kiegészítés nem érkezett, így a képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta 
el.  
 

1.) A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
2.) A kommunális adóról szóló rendelet módosítása 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

3.) Beszámoló a költségvetés III. negyedéves teljesítéséről 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
4.) A 2012. évi költségvetési koncepció meghatározása 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

5.) Bursa Hungarica Ösztöndíjra érkezett pályázatok elbírálása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
6.) Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás – társulási 

megállapodás módosítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
7.) Étkeztetés biztosítása 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 



 – 2 –

8.) Önkormányzati lakásokra vonatkozó pályázati felhívás 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

9.) Javaslat képviselő-testületi dicséretek adományozására 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
10.) A 80 év feletti lakosok karácsonyi megajándékozása 
  Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 
11.) Igazgatási szünet elrendelése a Polgármesteri Hivatalban 
  Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 
12.) Falu-Karácsony program tervezetének elfogadása 
  Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 
13.) Községi karácsonyfa díszeinek beszerzése 
  Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 
14.) Polgármesteri tájékoztató 
  Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 
15.) Egyéb ügyek 
  a) Csatorna-beruházási pályázat beadási határidejének meghatározása 
  b) Talajvédelmi terv készítése 
  c) Cafetéria juttatás 
  d) Arany János út 39. sz. alatti ingatlan rendbetétele 
  e) Lejárt szavatosságú vízórák 
  f) Utak javítása 
  g) Képviselő-testületi dicséret megvonása 
 
 
1.) A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása 

 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontot a 
Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. Átadja a szót a bizottság 
elnökének ismertesse állásfoglalásukat.  
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke elmondja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos 
rendelet módosítását a bizottság elfogadásra javasolta. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, 
észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki a javaslattal egyetért, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-
testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő 
rendeletet alkotta: 
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NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Képviselő-testületének 

 
16/2011. (XII.01.) sz. rendelete  

 
helyi iparűzési adóról szóló 9/1999. (XI.10.) sz. rendelete módosításáról 

 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. 
évi C. törvény 5. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX törvény 44/A. (1) bekezdése d) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) A helyi iparűzési adóról szóló 9/1999. (XI. 10.) sz. rendelet 6. §-a helyébe az alábbi 6. § 
lép: 
 

„6. § 
az adó mértéke 

 
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 

%-a. 
 
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári 

naponként 5000,- forint.” 
 
(2) Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba és 2012. január 2. napján hatályát 
veszíti. 
 
 

2.) A kommunális adóról szóló rendelet módosítása 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a napirendi pontot a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság elnökét ismertesse 
állásfoglalásukat. 
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke elmondja, hogy a napirendi pontot megtárgyalták, azt 
elfogadásra javasolják a képviselő-testületnek. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-
testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő 
rendeletet alkotta: 
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NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Képviselő-testületének 

 
17/2011. (XII.01.) sz. rendelete  

 
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló  
10/1999. (XI.10.) sz. rendelete módosításáról 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. 
évi C. törvény 5. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. (1) bekezdése d) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
 
(1) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 10/1999. (XI.10.) sz. rendelet 4. § (2) 
bekezdése az alábbi f) ponttal egészül ki: 
 
( (2) Az adókötelezettség megszűnik:) 
 
„f) A 70 éven felüliek esetében a jogosultsági feltételek bekövetkezését követő félév első 
napján.” 
 
(2) Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba és 2012. január 2. napján hatályát 
veszíti. 
 
 

 
3.) Beszámoló a költségvetés III. negyedéves teljesítéséről 

 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban átadja a szót a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökének a szót. 
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke elmondja, hogy a költségvetés III. negyedéves 
teljesítéséről szóló beszámolót a bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
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 6 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a  következő 
határozatot hozta: 

 
 

203/2011. (11.30.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
- a 2011. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről készült 

beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
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- Az önkormányzat 2011. háromnegyed éves bevételeit 392.829 
eFt-al elfogadja. A bevételi források részletezését az 1. sz. 
melléklet tartalmazza. 

- Az önkormányzat 2011. háromnegyed éves kiadását 366.831 
eFt-tal elfogadja a 2. sz. és 3. sz. mellékletekben foglalt 
részletezések szerint. 

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

 
 

4.) A 2012. évi költségvetési koncepció meghatározása 
 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban átadja a szót a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökének ismertesse állásfoglalásukat. 
 
Albert Ottó képviselő elmondja, hogy a 2012. évi költségvetési koncepcióval kapcsolatos 
előterjesztést a bizottság megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Mészáros Sándor polgármester kéri a képviselőket, hogy a következő időszakban a költségvetés 
elfogadásáig kiemelten foglalkozzanak a bizottsági ülésen felmerült kérdésekkel. 
Tájékozódjanak a tekintetben is, hogy az Önkormányzati Törvény milyen változásokat fog 
hozni, melyet a Parlament december végéig elfog fogadni. A következő évtől előre kell vetíteni a 
2013-tól várható önkormányzati törvény alapján bekövetkező változásokat.   
 
A koncepcióval kapcsolatban javasolja, hogy az óvodai intézmény vezetőjét hallgassák meg a 
negyedik csoport beindításával kapcsolatban és ez személyi jellegű kiadások tekintetében, mivel 
járna. Jelenleg Alsó-nyáregyházi intézményben három csoport működik, a tagintézményben két 
csoport, viszont a három csoportban sincs meg a kettes norma, amiről az intézményvezető már 
többször tájékoztatta a képviselőket.  
Kérdése az intézményvezető felé, hogy ha a három csoportnál szeretnék ezt a kérdést rendezni, 
akkor hány plusz státuszt kellene biztosítani az óvoda részére. 
 
Lipót Pál Józsefné óvodai intézményvezető válaszolva a kérdésre elmondja, ha beindításra kerül 
a negyedik a csoport, akkor az két óvodapedagógus és egy dajka felvételét jelentené. A tárgyi 
feltételeket nem igényelné, ugyanis a régi bútorokkal, játékokkal meg tudják oldani. 
Összességében szeptembertől decemberig a 3 fő személyi juttatása 1.320.546,- Ft-ot jelent 
járulékokkal együtt.  
 
Maszel László alpolgármester kérdése: ha a negyedik csoport is beindul, akkor hány gyermeket 
tudnak felvenni és jelenleg mennyi az óvodások létszáma? Kérdezi még, hogy egy 
óvodapedagógusnak hány órában van meghatározva? 
 
Lipót Pál Józsefné intézményvezető válasza: ez függ az új Köznevelési Törvény elfogadásától, a 
minimum létszám 20 a maximum létszám pedig 25 fő egy csoportban. Jelenleg 89 fő az 
óvodások létszáma.  
Az óvodapedagógus napi munkaideje, amit kötelezően az óvodában kell tölteni 6,5 óra. A heti 
munkaidőből hiányzó 8 órát pedig a foglalkozás előkészületekkel, adminisztrációval töltik.  
 
Ország Mihály András képviselő: az óvoda 2011. évi várható személyi juttatásokra fordítandó 
összeg 29.169.000,- Ft, a jövő évre pedig 33.617.000,- Ft. Kérdése, hogy ebbe a négy ember bére 
szerepel-e? A cafetéria összege 2.310.000,- Ft. 



 – 6 –

 
Lipót Pál Józsefné intézményvezető válaszolva a kérdésre elmondja, hogy nincs benne a plusz 
négy fő bére. Az összegben a cafetéria szerepel, valamint a pedagógus szakvizsgával 
kapcsolatban tervezett be többet, mivel kétévenként a pedagógus továbbképzés kötelező teendő 
az intézményben. 
 
Maszel László alpolgármester kérdése, hogy a kötelező továbbképzések eredményeként a 
szakmai tudás nagyobb lesz-e, vagy ez egy kötelező pénzkidobás? 
 
Lipót Pál Józsefné intézményvezető: semmiképpen nem pénzkidobás, ezt kötelező elvégezni.  
 
Ország Mihály András képviselő: látható egy 4.400.000,- Ft-os növekmény, attól függetlenül, 
hogy még 4 embert fel kellene venni az óvodába. Elfogadja azt, hogy logopédusra szüksége van 
az óvodának, de úgy gondolja, hogy a meglévő dolgozók megtartását, segítését kellene 
támogatni, mint új óvodapedagógust alkalmazni. Nem gondolja, hogy a gyermeklétszám olyan 
mértékben fog emelkedni, hogy szükséges legyen ennyi pedagógus felvétele. Véleménye szerint 
ezzel egy évet várni kellene.  
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy ÁNTSZ ellenőrzés történt az 
óvodai intézményekben, melynek során több problémát vázoltak fel, ezek megoldására 
intézkedési terv kidolgozását kérték.  
 
Lipót Pál Józsefné intézményvezető: egy fő óvodapedagógus felvételét mindenképpen 
indokoltnak tartja, ezt egyébként a szakértői vélemény is alátámasztja. Annak eldöntése, hogy 
lesz-e új csoport, a későbbiekben derül ki.  
 
Mészáros Sándor polgármester: kérdésként merül fel - mivel évről-évre változhat a 
gyermeklétszám - és előfordulhat, hogy egy év múlva meg kell szüntetni egy csoportlétszámot, 
akkor mi lesz az ott dolgozókkal? 
Ha több személy kerül felvételre és ezzel nagymértékben megnövelik a költségvetési kiadásokat, 
ezen kívül pluszban az egyéb béren kívüli juttatásokban gondolkodik az intézményvezető, akkor 
nem biztos, hogy ezt az önkormányzat meg tudja finanszírozni költségvetési keretéből. 
 
Lipót Pál Józsefné intézményvezető reagálva a felvetésre elmondja, hogy óvodapedagógust 
határozott időre is tudnak alkalmazni. 
 
Maszel László alpolgármester felháborítónak tartja, hogy az ÁNTSZ részéről különböző 
előírások érkeznek, miért nem az óvoda átadásánál jöttek ezek a problémák elő, ami nem túl 
régen volt.  
 
Baár Istvánné óvodai intézményvezető-helyettes: úgy gondolja, hogy nekik nem plusz 
juttatásokra van szükségük, jó lenne, ha egy óvónő felvétele megoldódna, mert így egy csoportra 
két óvónő jutna, így a kettes norma megvalósulhatna. 
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 6 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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204/2011. (11.30.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti rendező 
elvek figyelembe vételével, a 2012. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját a jelen 
határozatban meghatározott tartalommal elfogadja, egyben az alábbi utasításokat adja ki: 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala és Intézményei a 2012. évre 
vonatkozó költségvetési javaslatukat az alábbi irányelvek alapján készíthetik el: 
 
1. A költségvetési terv összeállításánál alapvető célkitűzés az önkormányzat 

működőképességének biztosítása, a pénzügyi egyensúly fenntartása. 
 
2. A 2012. évre vonatkozó költségvetési rendelet összeállításakor a kötelező önkormányzati 

feladatok ellátásával kapcsolatos működési kiadások az elsődlegesek. 
 
3. A már vállalt pénzügyi kötelezettségek teljesíthetőségét biztosítani kell. 
 
4. Általános béremelés nem tervezhető. A Ktv. és Kjt. szerinti soros előrelépések, ill. egyéb 

kötelező növekedések (az érvényes minimálbér és garantált bérminimum, stb.) fedezetét a 
költségvetésben biztosítani kell. Minden intézménynél, illetve gazdálkodó szervezetnél 
törekedni kell a hatékony és célszerű erőforrás felhasználásra, gazdálkodásra, különösen 
nagy gondot kell fordítani a legnagyobb összeget kitevő személyi jellegű kiadások 
jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezésére, valamint a költségvetések szakmai és 
pénzügyi felülvizsgálatára. A költségvetés készítése során a személyi juttatások és a 
munkáltatói kötelezettségek megállapításánál az államháztartás működési rendjéről szóló 
292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 84-85. §-ban rögzített tervezési elveket kell figyelembe 
venni. 

 
5. Az illetmények, munkabérek, egyéb személyi juttatások, pótlékok, költségtérítések mértéke a 

törvényekben rögzített kötelező szint felett csak a helyi önkormányzat által már költségvetési 
rendeletben jóváhagyott, és az ott meghatározott mértékű lehet. A kiemelt munkavégzésért 
járó kereset-kiegészítésre és a munkáltatói döntésen alapuló személyi juttatásokra fordítható 
keretetek vonatkozásában a következő rendező elveket kell betartani: 

 
a) A közoktatási intézményfenntartó a 2012. költségvetési évre az alábbi feladatokhoz 

kapcsolódó előirányzatokat kiemelten biztosít a költségvetési szervek költségvetésében a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. § (11) bekezdésében 
meghatározottakra, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítésre, melynek 
számítási alapja a 2012. évben is 5.250 Ft/fő/hónap, amely összeg magában foglalja a 
munkáltatót terhelő közterheket, és a járulékok összegét is. 

 
b) A fenntartó a munkáltatói döntésen alapuló személyi juttatásokra fordítható kereteket 

(továbbiakban: munkáltatói eltérítés) – melyek összege a közterhek 
(társadalombiztosítási-, munkáltatói járulék) mellett a költségvetésben biztosítva van a 
2011. évben – a 2012. költségvetési évre az alábbiak szerint biztosítja a közterhek 
(társadalombiztosítási- és munkáltatói járulék) mellett, illetve csökkenti: 

 
· Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2011. 

(II.16.) számú Kt. rendelet 20. § (a) bekezdésében, 21. § (a) bekezdésében, 22. §. (a) 
bekezdésében, valamint a 23. §-ban meghatározottak alapján a munkáltatói eltérítésre 
fordítható keretet csökkenteni kell a 2012. évben, illetve a további években. 
Amennyiben a munkavállaló munkaviszonya megszűnt (vagy megszűnik), és 
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munkáltatói eltérítésben részesült, ezt a keretet a munkáltató nem oszthatja szét az új 
munkavállalónak. 

 
· Az előző bekezdésben meghatározott keretet csökkenti: a keret terhére kell biztosítani 

a törvényi besorolás szerinti illetmény, munkabér, és a jogszabályban meghatározott 
garantált bérminimumra történő kiegészítést, valamint a 2012., 2013. évi kötelező 
soros illetmény, munkabér növekedés összegét. 

 
c) Az előző (b) pontban meghatározottak szerint korrigált csökkentett keretek után a 

közterheket (társadalombiztosítási-, munkáltatói járulék) a fenntartó a költségvetésben 
biztosítja, a munkavállaló illetménye, munkabére nem csökkenhet. 

 
6. A tervezhető létszámkeret a 2011. november 30. napján érvényes engedélyezett létszámkeret. 

Létszám változás csak feladatellátás változásából adódóan keletkezik. A szükséges 
létszámról a Képviselő-testület a 2012. évi költségvetési rendelet elfogadásával dönt. Az 
illetmény, munkabér és járuléktöbblet a költségvetésben az előzőekben foglaltak szerint 
tervezhető. A költségvetés pénzforgalmi szemléletéből adódóan 2011. december 1-től 2012. 
november 30-ig terjedő jogosultsági időszakra tervezhető illetmény, munkabér és járulék a 
2012. évi költségvetésben. 

 
7. Dologi kiadások összege a 2011. évi előirányzathoz viszonyítva nem növelhető (az előző évi 

eredeti előirányzatot korrigálni kell a feladat ellátás megváltozásából adódó tételekkel, 
valamint az ÁFA mérték változásával), az elmaradt feladatokkal csökkenteni kell. 

 
8. A 2012. évi elemi költségvetés tervezése során a koncepcióban meghatározott elvek betartása 

mellett az energia áremelés várható költségkihatását vegyék figyelembe, ennek megfelelően 
tervezzék az energia (gáz, villany és kapcsolódó ÁFA) költségkihatását, a koncepció 
összeállítása során a 2011. évi várható (2011.12.14. után pontosított) teljesülés adatait 
vegyék figyelembe, mintegy 4,2 % -os átlagos áremelkedés mellett számolva. Az 
áremelkedés hatásának költségkihatását a dologi előirányzatok terhére kell tervezni a 6. 
bekezdésben meghatározott kereteken belül, a rendező elvek figyelembe vételével. 

 
9. A felhalmozási kiadásokat nevesítve, a bevételi forrás megnevezésével együtt lehet tervezni. 

Csak a már kötelezettséggel terhelt feladatok tervezhetőek a költségvetésben. Az esetlegesen 
fennmaradó felhalmozási igény költségeit általános tartalékba helyezzük, melynek 
felhasználásáról a Képviselő-testület 2012. év folyamán dönt. 

 
 
10. A munkába járás költségtérítése vonatkozásában az érvényben lévő jogszabályok figyelembe 

vételével megállapított összeg számolható el. A Képviselő-testület saját gépjárművel történő 
munkába járás, ill. hivatali célú kiküldetés alkalmával csak a jogszabályban foglalt minimális 
költségtérítés elszámolás elrendelését engedélyezi. 

 
11. A költségvetési rendelet tervezet összeállítása során az önkormányzat 2011. évi 

költségvetéséről szóló többször módosított 2/2011. (II.16.) sz. Kt. rendeletben rögzített 
címrendet, és létszámot vegyék figyelembe a tervezésben érintettek. 

 
12. A polgármesteri hivatal költségvetésének előirányzataiba be kell építeni 
 

a) kiemelt feladatként a közutak állapotának javítása, további állagromlásának 
megakadályozása érdekében végzett feladatok költségeit (tervszám: 3.000 e.Ft bruttó 
költség). 
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b) a nyáregyházi időszaki újság előállításával, terjesztésével összefüggő költségeket a 
nyilvánosság biztosítása, a lakosság tájokoztatása céljából, illetve ki kell alakítani az 
időszaki újság előállításának, terjesztésének szabályozási rendszerét (tervszám: 900 e.Ft 
bruttó költség). 

c) az önkormányzati önerőt a 2011. évben megjelenő pályázatokhoz (tervszám: 2.500 e.Ft 
bruttó költség). 

d) a „Babaprogram” (újszülöttek támogatása) költségeit (tervszám: 350 e.Ft bruttó költség). 
 
 

13. A koncepcióban megfogalmazott elvek érvényesítése érdekében: 
 

a) A 2012. évi költségvetéssel összefüggő előkészítő feladatok végrehajtásához szükséges 
további intézkedéseket tegyék meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző, Intézményvezetők 
 

b) Az önkormányzat önként vállalt feladatait, valamint költségvetési előirányzat 
felhasználására, bevétel beszedésére hatással bíró rendeleteket a bizottságok tekintsék át, 
a 2012. évi költségvetést megalapozó rendelettervezetekre, rendeletmódosításokra 
tegyenek javaslatot. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bizottságok, Bizottsági elnökök 

 
c) A 2012. évi költségvetési egyensúly biztosítása érdekében költségvetési igényeik, és az 

önkormányzat bevételeinek összhangjának biztosítása érdekében a Polgármester 
koordinálásával kezdjék meg az egyeztetéseket, a Képviselő-testületi döntésre 
készítsenek előterjesztést, javaslatot. Az intézményvezetők tegyenek konkrét javaslatokat 
a koncepcióban meghatározottakkal, a feladatelmaradások elrendelésével 
összefüggésben a Képviselő-testület felé. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző, Intézményvezetők 

  
d) A határozat 12. pont (a) alpontjában szereplő kiemelt feladattal összefüggően a 

Polgármester tegyen javaslatot a karbantartásra javasolt utakra, költségekre. 
Határidő: 2012. február 15. 
Felelős: Polgármester 
 

e) A Nyár-Víz Kft. ügyvezetője készítse el a 2012. évre vonatkozó üzleti tervét, amelyben 
különítse el az ivóvíz szolgáltatás, és egyéb tevékenységeinek költségeit, ráfordításait, 
bevételeit, illetve önköltségszámítás alapján az önkormányzat ármegállapító 
hatásköréhez kapcsolódóan tegyen javaslatot a 2012. évi vízdíjra. 
Határidő: 2012. február 15. 
Felelős: Ügyvezető 

 
 
14. A 2012. évi költségvetés megalkotásának szakaszai, felelősei, elkészítésének határidejével 

összefüggésben. 
 

a) Az intézmények végleges költségvetési keretszámainak meghatározása 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2012. január 24. 
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b) Rendelettervezet(ek) elkészítése 

Felelős: Jegyző, Intézményvezetők 
Határidő: 2012. január 31. 

 
c) A 2012. évi költségvetési rendelettervezet Bizottsági megvitatása 

Felelős: Bizottságok elnökei 
Határidő: 2012. február 15-ig 

 
d) A 2012. évi költségvetési rendelettervezet benyújtása a képviselő-testületnek 

Felelős: Polgármester 
Határidő: 2012. február 15. 

 
 

5.) Bursa Hungarica Ösztöndíjra érkezett pályázatok elbírálása 
 
Mészáros Sándor polgármester  átadja  a  szót  a  Pénzügyi,  Településfejlesztési  és  Ügyrendi  
Bizottság Elnökének, kéri tájékoztassa a képviselő-testületet állásfoglalásukról. 
 
Albert Ottó képviselő a bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság támogatja az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, azt elfogadásra terjeszti a képviselő-testület elé. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel, más javaslat 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 6 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
205/2011. (11.30.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
2011/2012. tanév második és 2012/2013. első félévére 
vonatkozóan érkezett pályázatokat az alábbiak szerint bírálja 
el: 
 
1.) Baár Bernadett  (Kossuth L. u. 61.) 3000,- Ft/hó 
2.) Monori Hajnalka (Wekerle S. u. 10.) 3000,- Ft/hó 
3.) Nagy Kitti Ildikó (Lázár út 36.)  3000,- Ft/hó 
4.) Kaposvári Beáta  (Temesvári út 18.) 3000,- Ft/hó 
5.) Kun Alexandra (Wekerle S. u. 6.)  3000,- Ft/hó 
6.) Vajas Réka  (Wekerle S. u. 8.)  3000,- Ft/hó 
7.) Juhász Brigitta  (Diófasor út 23.) 3000,- Ft/hó 
8.) Kiss Margit Nóra (Illatos út 16.)   3000,- Ft/hó 

                             9.) Lipót Zsolt  (Rózsa u. 5.)   3000,- Ft/hó 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
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6.)  Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás – társulási 
megállapodás módosítása 

 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy a TÖKT 
módosította a társulási megállapodását, melynek jegyzőkönyvi kivonatát a képviselők 
megkapták. A társulás kérése, hogy az érintett önkormányzatok határozataikkal erősítsék meg a 
módosítás elfogadását. 
 
Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel, javaslat 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 6 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
206/2011. (11.30.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi 
Társulás társulási megállapodásának módosítását a határozat 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a módosítás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
 

7.) Étkeztetés biztosítása 
 
Mészáros Sándor polgármester emlékezteti a képviselőket, korábban beszéltek arról, hogy Üllő 
Város Humán Szolgáltató Központ alkalmazásában lévő gondozók végezzék el ennek a 
feladatnak az ellátását olyan formában, hogy a központ működési engedély módosítása történjen 
meg. Ezzel kapcsolatban problémák merültek fel, miszerint ezt a működési engedélyt nem tudják 
módosítani. Ennek rövid ismertetésére felkéri Zinger Miklós jegyzőt. 
 
Zinger Miklós jegyző: Üllő nem fogadta az önkormányzat kezdeményezését a társulási 
megállapodás módosításáról, azért mert egy taggal kellene közbeszereztetni az egész eljárást és a 
nyáregyházi feladatellátás olyan kis mértékű, és jelentős többlet költségekkel járna, melyet nem 
voltak hajlandóak bevonni saját rendszerükbe. A módosítási javaslatot nem fogadták el, nem 
hajtották végre, attól tartva, hogy adott esetben a közbeszerzési eljárás folyamán kapott 
árajánlatokra negatív hatással járna a plusz feladat ellátása, mely az ellátottak olyan kis körére 
vonatkozik, mely nem áll egyenes arányban a felmerülő költségekkel.  
 
Mészáros Sándor polgármester: a határozati javaslat arról szól, hogy Üllő Város Humán 
Szolgáltató Központ által benyújtott 2011. évi költségvetést módosítsuk azért, mert ezek a plusz 
költségek felmerülnek az étkeztetés kapcsán. Alapvetően ez a gondozóknak benzinköltséget 
jelent, ezért az eredeti költségvetésben szereplő 200.000,- Ft-ról 394.000,- Ft összegű módosítást 
javasolnak, ami megoldást jelent, de ez lehet csak átmeneti, mert gondolkozhat azon a képviselő-
testület, miként lehetne rendezni ezt a dolgot, más módon megoldani.  
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Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel, javaslat 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 6 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
207/2011. (11.30.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a házi segítségnyújtás 2011. évi költségvetésének Üllő Város 
Humán Szolgáltató Központ által javasolt módosítását – a 
dologi kiadások eredeti előirányzatának 200 eFt összegről – 
394 eFt összegre módosítását elfogadja.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2011. évi költségvetési rendelet módosítása 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

8.) Önkormányzati lakásokra vonatkozó pályázati felhívás 
 
Mészáros Sándor polgármester:  többször volt  már napirenden a Dózsa György út 30. sz.  alatt  
lévő két üres önkormányzati bérlakás sorsa. Ennek kapcsán döntött a képviselő-testület, hogy 
készüljön el egy pályázati anyag, ami arra vonatkozik, hogy a felújítást és az ahhoz kapcsolódó 
költségeket,  azon  személyek  állják,  akik  pályáznak  erre  a  két  lakásra.  A  pályázók  azok  a  
személyek lennének, akik már korábban kérelmet nyújtottak be az önkormányzathoz és 
kérelmük elnapolásra került. Elkészült a pályázati kiírás és a költségvetés. 
Ezek a lakások olyan állapotban vannak, mely nem teszi alkalmassá arra, hogy valaki oda 
beköltözzön. Az épület alapozása nem megfelelő, az ereszcsatornánál a csapadékvíz elvezetése 
nem megfelelően működik.  
A Kulturális és Örökségvédelmi Minisztérium felhívta az önkormányzat figyelmét az épület 
állagmegóvására.  
Átadja a szót a képviselő-testületnek, mondják el véleményüket, javaslataikat. 
 
Albert Ottó képviselő: a két lakás felújításának anyag- és munkadíja jelentős összeget képvisel. 
A pályázati kiírásban szerepel, hogy a pályázónak be kell mutatnia a felújítás megvalósításához 
rendelkezésre álló forrásokat. Azoknak az embereknek, kik ezeket a lakásokat igénylik 
semmilyen forrásuk nincs. A pályázati kiírást át kellene dolgozni. A pályázók a munkát biztosan 
bele tudják tenni, de a felújításhoz szükséges anyagot nem fogják tudni megvenni. Aggályát 
fejezi ki azért is, hogy ha a pályázó a felújításba belefektet több százezer forintot, de még sem 
tudja abból befejezni, és a pályázati kiírás szerint el kell, hogy álljon tőle.  
 
Mészáros Sándor polgármester: lehet a kiíráson lazítani, de azt nem javasolja megengedni, 
hogy olyan dolgok valósuljanak meg, melyek csak rontják a helyzetet. 
 
Maszel László alpolgármester: a pályázók többsége látta lakásokat és azok után is szeretné 
családjának lakhatóvá tenni. Véleménye szerint az egyik lakás felújítása még az 1.000.000,- Ft 
felét sem közelíti meg ahhoz, hogy lakhatóvá tegyék.  
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Zinger Miklós jegyző: a felújítás során nem minden munka végezhető el saját kivitelezésben. 
Például elektromos szerelés, melyhez szakipari munka szükséges.  
 
Ország Mihály András képviselő: kérdezi, hogy az önkormányzati lakások felújítására nincs-e 
pályázati lehetőség?  
 
Mészáros Sándor polgármester válaszolva a kérdésre elmondja, hogy csak önkormányzati 
bérlakás építésre lesznek pályázati lehetőségek. Ilyen jellegű felújításokra vonatkozóan nincs 
pályázati forrás.  
Kérdése Albert Ottó képviselőhöz, van-e javaslata a pályázati kiírására vonatkozóan. 
 
Albert Ottó képviselő válaszolva a kérdésre elmondja, hogy a nyertes pályázó csinálja meg a 
lakást úgy, hogy be tudjon költözni és egy záros határidőn belül vállaljon olyan kötelezettséget, 
hogy a munkát befejezi, amennyiben ez nem történik meg, akkor a pályázattól elesik.  
 
Zinger Miklós jegyző: ezen javaslat szerint át kell dolgozni a pályázati kiírást, mivel az elvárást 
pontosan meg kell fogalmazni, mi az amit teljesíteni kell.  
 
Ország Mihály András képviselő Maszel László alpolgármester javaslatát várja, ő ebben 
kompetensebb. Vannak olyan igénylők, akiknek az által is vonzó ez a két lakás, hogy lakhatatlan 
és ha ennek ellenére is vállalják, hogy ebbe beköltöznek, mert ez nagy segítség, az önkormányzat 
pedig vállalja, hogy nem életveszélyes, akkor a segítséget meg kell részükre adni. 
 
Zinger Miklós jegyző: a pályázati kiírásban szereplő műszaki tartalom elemi szükségleteket 
tartalmaz.  
 
Maszel László alpolgármester átnézve a költségvetést, amit a műszaki előadó készített, 
elmondja, hogy az elmélet és a gyakorlat között nagy az ellentmondás. Véleménye szerint akinek 
nincs a feje fölött fedél, annak nagyon megfelel egy tisztasági meszelés is, nem szükséges a 
költségvetésben szereplő 71.000,- Ft-os festés. Nem vitatja, hogy egy minimális elvárást meg 
kell határozni, de túlzottnak tartja a költségvetésben kiírt anyagokat, ill. a munkadíjakat. 
 
Zinger Miklós jegyző reagálva a felvetésre elmondja, hogy a műszaki előadónak több 
szempontot kellett figyelembe vennie. Az önkormányzat érdeke az, hogy ez a lakás legyen végre 
rendesen felújítva. Az más kérdés, hogy a műszaki tartalom nem elsősorban annak az érdekét 
védi, aki bármilyen feltételek mellett beköltözne.  
Kéri Maszel László alpolgármestert tegyen arra vonatkozóan javaslatot, hogyan alakuljon a 
követelményrendszer.  
 
Maszel László alpolgármester javasolja, hogy az érdeklődőknek biztosítani kell egy helyszíni 
bejárást. Ez után közölni velük azon alapvető munkálatok elvégzését, mely a minimális 
komfortérzéshez szükséges. A pályázatot csak az adja be, aki ezt vállalni tudja. A felújításra 
fordítandó összeget ne az önkormányzat határozza meg, mert lehetséges, hogy családon belül 
sok minden megoldható. 
 
Zinger Miklós jegyző: az, hogy az összeget az önkormányzat meghatározta, nem azt jelenti, 
hogy ennyiből kell a felújítást megoldani, hanem ez az összeg az, amit az önkormányzat elismer. 
Javasolja, hogy határozzák meg a műszaki tartalmat úgy, hogy az megfelelő kivitelezést 
eredményezzen és annak, aki ezt végrehajtja, annak teljesíthetőbb legyen, mint a mostani 
összeállítás.  
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Mészáros Sándor polgármester: a pályázatban le kell írni, hogy mik azok a dolgok, amit az 
önkormányzat elvár. Aki erre a felújításra pályázik, és leírja, hogy vállalja, a felelőssége teljes 
tudatában tudja ezzel mit vállal.  
 
Maszel László alpolgármester vállalja, hogy Albert Ottó képviselővel közösen felmérik ezt a két 
lakást és leírják a minimális műszaki elvárást. Aki tudja vállalni, hogy ezeket a felújításokat 
elvégzi, az pályázzon. Meg kell határozni egy keretösszeget, amibe ez kerülhet.  
 
Mészáros Sándor polgármester javasolja, hogy vonják be Gaszler Gabriella műszaki előadót is 
a helyszíni bejárásba. Az is fontos, hogy a minimális felújításra vonatkozó elvárásokat nem csak 
elő kell írni, hanem annak végrehajtását ellenőrizni is kell. 
 
Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri, 
aki a határozati javaslatot elfogadja, miszerint a képviselő-testület megbízza Maszel László 
alpolgármestert és Albert Ottó képviselőt, Gaszler Gabriella műszaki előadót azzal, hogy 
tartsanak helyszíni bejárást és a pályázathoz kapcsolódó megvalósítandó munkarészeket és 
annak költségeit határozzák meg, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-
testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
208/2011. (11.30.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megbízza Maszel László alpolgármestert, Albert Ottó 
képviselőt és Gaszler Gabriella műszaki előadót azzal, hogy 
tartsanak helyszíni bejárást a Nyáregyháza, Dózsa György út 
30. sz. alatt lévő két üres önkormányzati bérlakás felújításával 
kapcsolatban Határozzák meg a pályázathoz kapcsolódó 
megvalósítandó munkarészeket és annak költségeit. 
 
Határidő: 2011. december 10. 
Felelős: Maszel László alpolgármester 
      Albert Ottó képviselő 
      Gaszler Gabriella műszaki előadó 

 
 

9.) Javaslat képviselő-testületi dicséretek adományozására 
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy a napirendi pontot a Humán Bizottság tárgyalta. 
Átadja a szót Bagoly Lászlóné elnöknek ismertesse állásfoglalásukat. 
 
Bagoly Lászlóné képviselő, a bizottság elnöke elmondja, hogy a Humán Bizottság tagjai 
egyetértettek azzal, hogy az október 23-i emlékműsor nagyon színvonalas volt. Javasolják a 
műsorban szereplő diákok és a felkészítő tanár képviselő-testületi dicséretben való részesítését.  
 
Maszel László alpolgármester: véleménye szerint 1956-ot értékelni csak olyan ember tudja, 
akinek 1956 a rendszerváltozás előtt is forradalom volt. Elmondja, hogy ismét egy kiemelkedő, 
őszinte műsort látott az iskola részéről. 
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Ország Mihály András képviselő: véleménye szerint az október 6-i ünnepségen szereplő 
gyermekek is megérdemelnék a képviselő-testületi dicséretet.  
 
Bagoly Lászlóné képviselő reagálva a felvetésre elmondja, hogy az október 6-i ünnepségen 
szereplő gyermekek igazgatói dicséretben részesültek. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb 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 6 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
209/2011. (11.30.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az 1956-os forradalom emlékére előadott műsor 
szervezésében, lebonyolításában és előadásában nyújtott 
kimagasló munkájukért „Képviselő-testületi Dicséretben” 
részesíti: 
 
Bangó Petronella   Ország Bernadett 
Budai Gabriella   Szőke Alexandra 
Kaszala Laura   Tasnádi Dorottya 
Molnár Ágnes   Tóth Richárd 
Orsós Ádám   Varga Szilvia 
 
az előadásban szereplő gyermekeket; 
 
   Fábián Nikolett 
   Leki Fanni 
   Szvitek Olivér 
   Tasnádi Dorottya 
   Zinger Fruzsina Zelma 
 
közreműködő zeneiskolás növendékeket és 
 
   Stift Károly 
 
felkészítő tanárt. 

 
 

10.) A 80 év feletti lakosok karácsonyi megajándékozása 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy már hagyomány a 80 éven felüli 
lakosok karácsonyi megajándékozása. Ehhez kapcsolódóan készült előterjesztés, mely szerint 91 
fő időskorút 2000,- Ft/fő értékben karácsonyi csomaggal ajándékoz meg a képviselő-testület. 
Átadja a szót a képviselő-testületnek. 
 
Albert Ottó képviselő elmondja, hogy a napirendi pontot a Pénzügyi, Településfejlesztési és 
Ügyrendi Bizottság is tárgyalta, azt elfogadásra javasolja. 
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Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a 
képviselő-testületet, aki az elhangzott javaslattal egyetért, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-
testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
210/2011. (11.30.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2011. évben 91 fő, Nyáregyháza 80 év feletti lakosát 2000,- 
Ft/fő értékben karácsonyi csomaggal ajándékozza meg. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2011. december 23. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 
 

11.) Igazgatási szünet elrendelése a Polgármesteri Hivatalban 
 

Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban átadja a szót a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökének.  
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke elmondja tájékozódott a jegyző úrtól, hogy a tavalyi 
évben az igazgatási szünet mennyire hátráltatta a polgármesteri hivatal működését. Azt a 
tájékoztatást kapta, hogy nem hátráltatta a működés rendjét. A december 12. és 16. közötti 
időszakra vonatkozó igazgatási szünetre azért van szükség, mert a polgármesteri hivatalban 
akadálymentesítéssel kapcsolatos építkezés folyik. Az előterjesztett rendeletet és határozati 
javaslatot elfogadásra javasolják. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb 
észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki az igazgatási szünet elrendeléséről szóló 
rendeletet elfogadja, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-
testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő 
rendeletet alkotta: 
 

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Képviselő-testületének 

 
18/2011. (XII.01.) sz. rendelete  

Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatalában 
igazgatási szünet elrendeléséről 

 
 

Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 
1992. évi XXIII. törvény 41/A. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1949. évi XX. törvény 44. § (1) bekezdése e) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
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1. § 

 
E rendelet hatálya kiterjed Nyáregyháza község Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: 
Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, ügykezelőre és munkavállalóra. 
 

2. § 
 
Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hivatal 2011. évi 
munkarendjében 2011. december 12. napjától 2011. december 16. napjáig, valamint 2011. 
december 23. napjától 2011. december 30. napjáig igazgatási szünetet rendel el. 
 

3. § 
 
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) E rendelet 2012. január 1. napján hatályát veszti. 
 

 
Mészáros Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, aki a napirendi ponttal kapcsolatos 
határozati javaslatot elfogadja, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-
testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
211/2011. (11.30.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
1., Nyáregyháza Község Önkormányzatának Kévpiselő-
testülete a Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatalában 
2011. december 12., 13., 14., 15., 16., valamint 23., 27., 28., 
29., 30. napokra elrendelt igazgatási szünet kapcsán – felkéri a 
jegyzőt a szükséges munkaszervezési intézkedések 
megtételére. 
 
2., Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete felkéri a jegyzőt, hogy az elrendelt igazgatási 
szünetről a lakosságot és a társhatóságokat előzetesen 
tájékoztassa. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zinger Miklós jegyző 

 
 

12.) Falu-Karácsony program tervezetének elfogadása 
 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban átadja a szót a Humán 
Bizottság elnökének. 
 
Bagoly Lászlóné képviselő: a lakosság felé kívánja ismertté tenni, hogy december 18-án 
tervezik a Falu-Karácsony program lebonyolítását. Az iskolásokon keresztül minden család meg 
fogja tudni a programot. Reggel 8 órától délután 15 óráig lesznek programok, kézműves 
foglalkozások, teremfoci, filmvetítés, ügyességi- és társas játékok, műveltségi vetélkedők, 
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karácsonyi közös éneklések. Mindenkit nagy szeretettel várnak. A részletes programokról időben 
fognak a családok értesülni. A programtervezetet, költségtervezetet a Humán Bizottság 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Mészáros Sándor polgármester javasolja, hogy a programtervezetet fogadja el a képviselő-
testület. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-
testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
212/2011. (11.30.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Falu-Karácsony programtervét a határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja. 

 
 

13.) Községi karácsonyfa díszeinek beszerzése 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az iskola előtt álló 
fenyőfa díszeinek beszerzésére és a Falu-Karácsony program lebonyolítására maximum 50.000,- 
Ft szükséges. Kéri ezzel kapcsolatban a képviselő-testület állásfoglalását. 
 
Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban 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 6 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
213/2011. (11.30.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az iskola előtt álló Községi Karácsonyfa feldíszítésére, 
valamint a Falu-Karácsony program lebonyolítására legfeljebb 
50.000,- Ft összeget biztosít. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a díszek 
beszerzése ügyében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

14.) Polgármesteri tájékoztató 
 
Mészáros Sándor polgármester az  előző ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeit ismerteti: 

- az önkormányzat az ÖNHIKI pályázaton 900.000,- Ft-os támogatásban részesült, 
- az akadálymentesítési pályázattal kapcsolatban a munka kivitelezője, műszaki 

ellenőre kiválasztásra került, meg van a szakmérnök, aki a rehabilitációs 
feltételeket fogja ellenőrizni. A munkák elkezdődtek, két ütemben fognak 
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megvalósulni. A benti munkálatok december végéig befejeződnek és a következő 
év tavaszán kezdődik a kinti átalakítás, 

- Az óvodákkal kapcsolatos ÁNTSZ által kért intézkedési terv elkészült, elküldésre 
került. 

 
Átadja a szót a képviselő-testületnek. 
 
Ország Mihály András képviselő: kérdezi, hogy az akadálymentesítési munkálatokat ki végzi?  
Mészáros Sándor polgármester válaszolva a kérdésre elmondja, hogy öt cégnek küldött ki 
ajánlatkérő pályázati felhívást. Értékelhető pályázat egy volt, így a munkát a PA-KO 78. Bt. 
végzi a műszaki ellenőr iránymutatása alapján. 
 
 

15.) Egyéb ügyek 
 
a) Csatorna-beruházási pályázat beadási határidejének meghatározása 

 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatosan testületi döntés szükséges, 
miszerint a beruházáshoz kapcsolódó II. ütemes kivitelezésre vonatkozó pályázatot a Víziközmű 
Csatorna Társulás 2012. január 31-ig nyújtsa be. Dánszentmiklóssal közös álláspont, miszerint 
határidőt kell szabni a két önkormányzatnak is, hogy a munka eredményesen haladjon.  
 
Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan 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 6 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
214/2011. (11.30.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Dánszentmiklós-Nyáregyháza csatorna-beruházás II. 
ütemének kivitelezésére vonatkozó pályázat benyújtásának 
határidejét 2012. január 31. napjában határozza meg. 

 
 

b) Talajvédelmi terv készítése 
 
Mészáros Sándor polgármester a 600 db diófa ültetvénnyel kapcsolatosan elmondja, hogy a 
terület szántása, elrendezése megtörtént felajánlásból. A végleges tervek hamarosan 
rendelkezésre fognak állni. A diófa ültetés fő vonala kijelölésre került, ezt is felajánlásként 
végezte el a földmérő. A földhivatali átminősítéstől függetlenül talajvédelmi tervet kell készíteni. 
A talajvédelmi terv elkészítésére javasolja Mézes Zoltánt, aki a belterületbe vonással 
kapcsolatosan már dolgozott az önkormányzatnak. 
 
Maszel László alpolgármester támogatja az elhangzott javaslatot. 
 
Ország Mihály András képviselő elmondja, hogy a diófaültetést, az ezzel kapcsolatos 
felajánlásokat nagyszerű dolognak tartja, de nem biztos abban, hogy hosszú távon azt fogják 
tudni mondani, hogy ez egy jó döntés volt. Aggályait nem fogja ezzel kapcsolatban most 
elmondani azért, mert amikor ennek az ideje volt, akkor nem tudott részt venni a testületi ülésen. 
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Mészáros Sándor polgármester: bízik abban, hogy a jövőben lesznek olyan pályázati 
lehetőségek, amelyeket akár minden évben kihasználhat az önkormányzat, hogy ezt a parkot 
olyan állapotba hozza, ami nem csak Nyáregyháza vonatkozásában, hanem kistérségi 
szempontból is vonzó lehet. Úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak el kell indulnia valamilyen 
irányba, akár ha csak a nyáregyházi emberek szórakozási, pihenési lehetőségeit akarják bővíteni.  
Az kétségtelen, hogy ezzel kapcsolatban az önkormányzatnak, a képviselő-testületnek a jövőben 
feladata lesz.  
 
Maszel László alpolgármester tiszteletben tartja Ország Mihály András képviselőtársa 
aggodalmát, de úgy érzi, hogy ez a döntésük is nagyon jó volt. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, 
észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy a diófaültetvényre 
vonatkozó talajvédelmi tervdokumentáció elkészítésével Mézes Zoltánt bízzák meg, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-
testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
215/2011. (11.30.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megbízza Mézes Zoltánt, hogy a diófaültetvényre vonatkozó 
talajvédelmi tervdokumentációt készítse el. 
 
Megbízza a polgármestert ezzel kapcsolatban a szükséges 
intézkedések megtételével. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
  

c) Cafetéria juttatás 
 
Mészáros Sándor polgármester felkéri Csiló Istvánné képviselőt, ismertesse napirenddel 
kapcsolatos kérdését. 
 
Csiló Istvánné képviselő kérdése: van-e arra lehetőség, hogy a közalkalmazottak részére 
kifizessék a korábbiakban megígért cafetériát? 
 
Mészáros Sándor polgármester válaszolva a kérdésre elmondja, hogy a képviselő-testület a 
költségvetésében a tavalyi évnek megfelelő cafetéria összeg 50 %-át tervezte be és tette 
céltartalékba. Nem azt ígérte a képviselő-testület, hogy ezt ki fogja fizetni, hanem azt, hogy 
vissza fognak térni az év folyamán erre a kérdésre. Ha egy ilyen döntés születik, akkor jelen 
pillanatban az önkormányzat ezt ki tudná fizetni, de ez nem jelenti azt, hogy a következő év 
elején ez a 4.100.000,- Ft kifizetés nem jelentene hiányt.   
A bizottsági ülésen beszámolt arról, hogy mik azok a feladatok, melyek a következő időszakban 
az önkormányzat előtt állnak. Kimaradt abból a felsorolásból az akadálymentesítés, mely kb. 
9.000.000,- Ft-ba kerül és utófinanszírozású a pályázat, tehát ezen összeg nagyobb részét 
januárban ki kell fizetni az önkormányzatnak. Jelenleg működési hitelét az önkormányzat nem 
használja, viszont ha ezeket kifizetéseket megejtik, akkor ez működési likvid gondokat 
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eredményezhet, visszakerül az önkormányzat az egy évvel ezelőtti állapotba. Ugyanakkor nyitva 
van a kérdés a csatorna kapcsán, hogyan alakul az Innotervvel való elszámolás. Összességében 
nem javasolja az idei évben a cafetéria kifizetését, mert nagyon sok bizonytalansági tényező 
mellett olyan kifizetéseket kell a következő időszakban eszközölni, amelyek miatt gyakorlatilag 
a következő évben is bizonytalanná válhat ez a dolog. 
Reménykedik abban ha túljutnak ezen az időszakon és sikerül az Innotervvel olyan 
megállapodást kötni, amely nem rövid távon terheli a költségvetést, akkor a következő évben 
biztosabbá válhat – ha nem is a 2010 évnek megfelelő – valamennyi béren kívüli juttatás 
biztosítása. 
 
Ország Mihály András képviselő: megérti a polgármester úr koncepcióját a költségvetés 
összeállításával kapcsolatosan, miszerint az önkormányzatra kirótt feladatokat teljesítse. Tettek 
arra is ígéretet, hogy a volt képviselők tiszteletdíjának egynegyed részét kifizetik. Nem szül jó 
üzenetet, ha ígéreteket tesznek, és végül azt nem teljesítik. Tudva lévő, hogy a kötelező előírások 
valamilyen szinten igazságtalanok. Példaként említi, hogy a törvény a köztisztviselőknek 
kötelezően előírja a cafetériát, a közalkalmazottaknak pedig nem. Nem szabadna a 
köztisztviselőket és közalkalmazottakat ilyen módon szembeállítani egymással. Mindkét 
területen dolgozók munkája fontos.  
Úgy gondolja, ha ebből az összegből valamennyit kifizetne az önkormányzat, akkor gesztust 
gyakorolna, kifejezné azt, hogy ezek az emberek legalább olyan fontosak, mint a másikak. 
50.000,- Ft/fő cafetéria kifizetését javasolja, ez összességében kb. 3.000.000,- Ft-ot jelentene az 
önkormányzat költségvetésében.  
 
Mészáros Sándor polgármester reagálva az elhangzottakra elmondja, hogy akár a választáson 
tett ígéretüket is szeretnék betartani. Arra kaptak felhatalmazást, hogy felelősséggel végezzék 
munkájukat. Amikor azt az ígéretet tették akár a képviselői tiszteletdíjak, akár a cafetéria 
kifizetésének vonatkozásában, akkor még nem volt ismert előttük, hogy adott esetben az 
önkormányzatot egy bruttó 61.000.000,- Ft-os kifizetés terhelheti. Most éppen vizsgálódik a 
bizottság, hogyan fordulhatott elő, vélhetően felhatalmazás nélkül kötelezettségvállalás történt az 
elmúlt időszakban.  
A következő probléma a plusz egy státusz biztosítása az óvodában. Ezt a kérdést nem a 
képviselő-testület fogja eldönteni, hanem ha az intézkedési tervet elfogadják, akkor két lehetőség 
van: vagy bevezetik a negyedik csoportot, ami plusz 8.000.000,- Ft, vagy nem csinálják meg, 
akkor viszont 15-20 gyermek felvételét el kell utasítani.  
Reagálva arra, hogy a  köztisztviselők részére törvény írja elő a cafetériát elmondja, hogy a 
pedagógusoknak most fizettek ki több mint egy millió forint béren kívüli juttatást, hétszáz-ezer 
forintot, mely kiemelt munkavégzésért jár az óvoda vonatkozásában, több olyan pótlék van, 
melyet a közalkalmazottak igénybe vehetnek, a köztisztviselőknek viszont semmi plusz nem jár.  
 
Maszel László alpolgármester véleménye szerint, ha az ígéretüket nem teljesítik, akkor szava 
hihetetlenek lesznek. Bízik abban, hogy a pedagógusok meg fogják érteni, miért nem tudja a 
képviselő-testület teljesíteni ígéretét és bízik abban is, hogy ezt a kérdést nem nekik teszik fel, 
hanem annak a személynek, aki a 61.000.000,- Ft-ot aláírta úgy, hogy erre felhatalmazása nagy 
valószínűséggel nem volt. 
 
Ország Mihály András képviselő: felhívja a volt képviselők figyelmét arra, hogy akinek módja 
van rá – amikor realizálódik a kifizetés – akkor hasonlóan ahhoz, ahogyan ő cselekszik 
mondjanak le tiszteletdíjukról, vagy ajánlják fel. A közalkalmazottak nem tehetnek arról, hogy 
az önkormányzat nehéz helyzetben van. Ő sem szereti összehasonlítani a köztisztviselőket a 
közalkalmazottakkal, de az emberek a mindennapjaikban megteszik. Kérdése a jegyző úrtól, 
van-e jogköre arra, hogy beosztottjainak jutalmat adjon és szokott-e vele élni? 
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Zinger Miklós jegyző válaszolva a kérdésre elmondja, hogy jogköre van a jutalmazásra, de 
lehetősége nincs rá. 
 
Mészáros Sándor polgármester szintén erre a felvetésre reagálva elmondja, hogy amikor a 
köztisztviselők napja volt jegyző úr feltette a kérdést, van-e lehetőség arra, hogy a 
köztisztviselők valamilyen csekély juttatást kapjanak. Ő erre azt a választ adta, hogy nincs. 
 
Zinger Miklós jegyző: úgy gondolja, hogy ezt a kérdést az önkormányzat gazdálkodása 
szempontjából kell megközelíteni és abban a tekintetben kell dönteni ebben az ügyben, hogy 
milyen feladatokat kell megoldani. Vannak kötelező feladatok, azokat kell elsősorban 
megoldani, utána lehet támogatni, ill. egyéb juttatásokat adni. Amennyiben ennek meg van a 
lehetősége, hogy ezt kockázat nélkül megtegye az önkormányzat, akkor tegye meg, ha pedig 
kockázattal jár a dolog, akkor mérlegelni kell és annak alapján kell döntést hozni. 
 
Bagoly Lászlóné képviselő egyetértve Ország Mihály András képviselővel, gesztus értékű 
összeget kellene juttatni, mivel a pedagógusok nagyon számítanak erre, jönnek az ünnepek és 
nekik ez nagyon sokat számít.  
Kéri, hogy kellő publicitást kapjon az, hogy a 61.000.000,- Ft-ot a képviselő-testület 
„ajándékként” megkapta, mert ha ez nem történik meg, akkor ennek olyan üzenete lesz, hogy a 
szándék hiányzik részükről.  
 
Albert Ottó képviselő: jelenleg a 61.000.000,- Ft ügyében egy vizsgálat van folyamatban. A 
vizsgálat során meghallgattak három személyt, egy személy levélben közölte véleményét. A 
vizsgáló bizottság arra az álláspontra jutott, hogy meg kell hallgatni az volt képviselőket. A 
bizottsági ülésen Csiló Istvánné képviselő javasolta, hogy amíg a vizsgáló bizottsági 
meghallgatások tartanak, ill. a vizsgálat lezárásáig, a további intézkedésig a volt képviselőknek 
az egynegyed éves képviselői tiszteletdíjuk kifizetését tartsák vissza. Ha ezt a javaslatot a 
képviselő-testület elfogadja, akkor van tartalék a rendszerben.  
 
Mészáros Sándor polgármester javaslatot kér cafetéria vonatkozásában mekkora összeg legyen 
kifizetve.  
 
Ország Mihály András képviselő: bruttó 50.000,- Ft kifizetését javasolja. 
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy mindkét kifizetést csak a 2012. évi költségvetés 
terhére tudják megtenni.  
Soknak tartja az 50.000,- Ft kifizetését, ha jelzés értékű dologról beszélnek, akkor legyen 
18.000,- Ft-os utalványcsomag. Ez összességében kb. 1.000.000,- Ft-ot jelent az 
önkormányzatnak.  
 
Albert Ottó képviselő: egyetért a 18.000,- Ft kifizetésével. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a 
képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy a közalkalmazottak személyenként 18.000.- Ft-os 
utalványcsomagot kapjanak a 2012. évi költségvetés terhére, szavazzon. 

 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-
testület jelenlévő 6 tagja, 4 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 2 tartózkodás mellett a 
következő határozatot hozta: 
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216/2011. (11.30.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottaknak 
személyenként 18.000.- Ft-os utalványcsomagot biztosít a 
2012. évi költségvetés terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
      Intézményvezetők 

 
 

d) Arany János út 39. sz. alatti ingatlan rendbetétele 
 
Albert Ottó képviselő elmondja, hogy lakossági bejelentés alapján kéri az Arany János utca 39. 
szám alatt lévő ingatlan tulajdonosát felszólítani, mivel a ház és környéke rendkívül elhanyagolt, 
emiatt  a  szomszédoknál  sok  a  kóbor  kutya,  a  patkány.  Kérdezi,  hogy  lehetséges-e  az,  hogy  a  
rendbetételt az ingatlan környékén az önkormányzat elvégezteti és annak költségét az ingatlanra 
terhelik? 
 
Zinger Miklós válaszolva a kérdésre elmondja, hogy a rágcsálóirtás feladatának elvégzése az a 
tulajdonos dolga, erre az ÁNTSZ tudja kötelezni. Ezt a tényt az ÁNTSZ tudomására kell hozni, 
hogy meg tudja lépni azokat a hatósági intézkedéseket, melyek szükségesek. 
 
 

e) Lejárt szavatosságú vízórák 
 
Albert Ottó képviselő: szintén az Arany János utcából érkezett bejelentés felé, hogy a 
tulajdonosnál kicserélte a vízórát a Nyár-Víz Kft., az új vízóra jóval kevesebbet mér, mint az 
előző. Többször panaszkodott az ingatlantulajdonos a magas fogyasztás miatt, a mért rendszeren 
folyt a víz, a csövek nem csatlakoztak rendesen. A Kft. alkalmazottja szigetelőszalaggal oldotta 
meg a javítást.  
Kéri, hogy a Kft. vezetője figyeljen oda, hogy a beosztottak milyen munkát végeznek. 
Kérdezi még, hogy a vízórák cseréje mikor esedékes? 
 
Mészáros Sándor polgármester: nem csak a vízórák hivatalos működési idejével lehetnek 
problémák, meg kell azt vizsgálni, hogy milyen kötelező feladatai vannak a vízszolgáltatást 
végző cégnek. Nem lenne szabad olyan vízórának lenni a rendszerben, amelyik nem jól 
működik. 
 
Maszel László alpolgármester javasolja: vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy a vízórák 
hitelesítését átfolyás mérővel el lehet-e végezni. Amennyiben ilyen van, úgy be kell szerezni és 
minden ingatlannál a tulajdonos jelenlétében el kell végezni az óra hitelesítését. A vízdíjban egy 
bizonyos tartalék bele van építve, aminek évente egy elkülönített számlán jelentkezni kellene, ha 
bármi ilyen jellegű probléma van, akkor a Kft-nek ez az összeg rendelkezésre álljon. Ez eddig 
nem történt meg. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. 
Határozati javaslatot terjeszt elő, mely szerint kéri a képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy 
kérjenek be egy nyilvántartást a Nyár-Víz Kft. vezetőjétől, melyből kiderül, hogy a vízórák 
szavatossága mikor jár le, szavazzon. 
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A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-
testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
 

217/2011. (11.30.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkéri a Nyár-Víz Kft. ügyvezetőjét, hogy községben 
felszerelt vízórák állapotáról készítsen kimutatást, melyből 
kiderül, hogy a hitelesítési idejük mikor jár le. 
 
Határidő: 2011. december 31. 
Felelős: Krizsán Mihály ügyvezető 

 
 

f) Utak javítása 
 
Albert Ottó képviselő: a közelmúltban történt útfelújítással kapcsolatban elmondja, hogy a 
Mátyás király úton az új bitumenrétegen már lyuk keletkezett.  
Kérdezi, hogy a Temesvári utca kátyúzása miért nem készült el? 
 
Mészáros Sándor polgármester: azért nem lépett az ügyben, mert hallott arról, hogy az ott lakók 
elkezdték az út javítását. A most bezárt inert hulladéklerakóból lehetett volna anyagot hozni a 
Temesvári út javításához.  
 
Elmondja még, hogy Felső-Nyáregyházán társadalmi összefogással megoldanák a Károlyitelepi 
út javítását. Várják a javításhoz szükséges anyagot.  
 
 

g) Volt képviselők tiszteletdíja 
 

Albert Ottó képviselő határozati javaslatot terjeszt elő, miszerint a volt képviselők tiszteletdíj 
kifizetésének visszatartását kéri addig, amíg a vizsgálatok tartanak és a vizsgáló bizottsági 
határozatok meg nem születnek. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a 
képviselő-testületet, aki egyetért az elhangzott javaslattal, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-
testület jelenlévő 6 tagja, 5 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodás mellett a 
következő határozatot hozta: 

 
218/2011. (11.30.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a volt képviselők tiszteletdíjának kifizetését felfüggeszti a 
Csatorna-beruházást Vizsgáló Bizottság jelentésének 
képviselő-testületi tárgyalásáig. 
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h) Képviselő-testületi dicséret megvonása 
 

Albert Ottó képviselő: szeretne egy képviselő-testületi dicséretet visszavonatni, mivel egy 
személy Nyáregyháza lakossága ellen most olyan dolgot tett, mely nem alapozza meg, hogy ő 
képviselő-testületi dicséretben részesüljön. 
Kérdése, hogy van-e lehetősége a képviselő-testületnek erre? 
 
Zinger Miklós jegyző: válaszolva a kérdésre elmondja, hogy a képviselő-testületi dicséreteknek 
szabályozási rendszere nincs. Ha úgy gondolja a képviselő-testület, hogy valakitől visszavonja, 
akkor megteheti, ugyanúgy mint bármilyen más határozatot. Eljárási rendje nincs. 
 
Maszel László alpolgármester: megérti képviselő-társa aggodalmát, mélyen el tudja ítélni az 
ilyen jellegű dolgokat, viszont a két ügyet külön kell választani.  
 
Ország Mihály András képviselő: ismeretségi körében van egy személy, aki elmondta, hogy 
településükön alakult egy faluvédő egyesület az önkormányzat támogatásával. Elmondása szerint 
községükben minden eladó házat felvásárol az egyesület, felújítják és utána értékesítik. 
Elképzelhetőnek tartja, hogy valamikor ez egy járható út lehet.  
 
Mészáros Sándor polgármester reagálva a felvetésre elmondja, hogy ezt ne egy egyesület, 
hanem egy vállalkozó tegye meg, aki fantáziát lát a településben. Ahhoz, hogy vonzó legyen 
Nyáregyháza, egy vonzó településképet kell kialakítani. 
 
Megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel, javaslat nem érkezett, az ülés napirendjén szereplő 
kérdéseket a képviselő-testület megtárgyalta. A képviselő-testületi ülést 21.00 órakor bezárja. 
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 Mészáros Sándor        Zinger Miklós 
               polgármester             jegyző 
 

 
 
 
 
 


