
 
I. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült:  Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4. 

napján délután 1700 órai kezdettel megtartott soron következő, nyilvános üléséről, 
Nyáregyháza, Nyáry Pál út 37. szám alatt. 

 
 
Meghívottak:   
  szavazati joggal:   Mészáros Sándor polgármester   - megjelent 

Maszel László alpolgármester  - megjelent 
Albert Ottó képviselő   - megjelent  
Bagoly Lászlóné képviselő  - megjelent 
Csiló Istvánné képviselő  - megjelent 
Kravecz Lászlóné képviselő  - megjelent 
Ország Mihály András képviselő - megjelent 
 

tanácskozási joggal:  Zinger Miklós jegyző   - megjelent  
   Egresi Péter biz.tag   - nincs jelen 
   Komjáthy Kálmán biz.tag  - megjelent 
   Kemenár Lászlóné biz.tag  - megjelent 
   Dóri József  biz.tag   - megjelent 
   Lipót Pál Józsefné vezető óvónő - megjelent 
   Morvai Vilmos     - megjelent 
    

 
 
Mészáros Sándor polgármester köszönti a képviselőket és a vendégeket. Megállapítja, hogy a 
képviselő-testület határozatképes, mivel a 7 fős testület 7 tagja megjelent.  
A korábban meghirdetett napirend elfogadását módosítást követően javasolja. Megállapítja, hogy 
egyéb hozzászólás, javaslat nem érkezett. A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
egyhangúan elfogadta: 
 
Napirend:  
 

1. A Kossuth Nemzetőrség nyáregyházi szervezetének kérelme 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

2. Az önkormányzat 2014. évi munkaterve 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

3. Az önkormányzat 2014. évi költségvetése 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

4. Napsugár Óvoda és Tagintézménye nyári zárva tartása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

5. A Nyárfa Kft. ügyvezetői díjazása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

6. Szociális rendelet módosítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
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7. Közterületi szeszesital fogyasztás szabályozása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

8. Önkormányzati rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

9. Foglalkozás-egészségügyi szerződés módosítása – szóbeli előterjesztés 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

10. Pénzintézet általi csoportos beszedések – szóbeli előterjesztés 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

11. 2014. évi önkormányzati szervezésű rendezvények  
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

12. Egyebek 
a) Nyárfa Kft. Alapító Okirat módosítása 
b) Laboratóriumi betegfogadás 
c) Adóslista kifüggesztése 
d) Stift Károly kérése 

 

13. Polgármesteri tájékoztató 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

14. Részvétel ingatlanárverezésben – zárt ülés 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

15. Díszpolgári cím adományozása – zárt ülés 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

*** 
 
 

1. A Kossuth Nemzetőrség nyáregyházi szervezetének kérelme 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

(A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 

Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. Az írásban kiadott előterjesztéssel 
kapcsolatban kiegészítése nincs, várja a hozzászólásokat, kérdéseket.  
 
Hozzászólás:  

 
Morvai Vilmos kérelmező Csiló Istvánné képviselő kérdésér válaszolva elmondja, hogy a sportpálya 
melletti épületet oly módon kívánják igénybe venni, hogy az az önkormányzatnak anyagilag ne legyen 
megterhelő. Elsősorban polgári védelmi anyagok felhasználására, karbantartására és állagmegóvásra 
gondoltak a kérelem benyújtásakor.  
 
Mészáros Sándor polgármester: az említett eszközöknek rendelkezésre kell állni vészhelyzet esetén.  
 
Maszel László alpolgármester üdvözli a kérést, nem lesz üres az épület. A polgári védelmi eszközök 
karbantartását is vállalják. Javasolja a kérelem támogatását.  
 
Kravecz Lászlóné képviselő véleménye: jó kezdeményezés, régóta áll üresen az épület. Javasolja a 
kérelem támogatását.  
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Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az 
elhangzottak alapján szavazásra bocsátja az alábbi döntési javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dózsa György 
úti sportpálya épületét használatba adja a Kossuth Lajos Nemzetőrség Nyáregyházi  
Parancsnoksága részére. Az épülettel együtt – amennyiben lehetséges - átadja a 
polgári védelmi eszközök közül az alábbiakat: 1 db rajsátor, 10 db vaságy. Az 
átadás feltétele, hogy az eszközök használatra készen tartásáért a Kossuth Lajos 
Nemzetőrség felelősséget vállal.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  

1/2014. (II.4.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dózsa György 
úti sportpálya épületét használatba adja a Kossuth Lajos Nemzetőrség Nyáregyházi  
Parancsnoksága részére. Az épülettel együtt – amennyiben lehetséges - átadja a 
polgári védelmi eszközök közül az alábbiakat: 1 db rajsátor, 10 db vaságy. Az 
átadás feltétele, hogy az eszközök használatra készen tartásáért a Kossuth Lajos 
Nemzetőrség felelősséget vállal.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

2. Az önkormányzat 2014. évi munkaterve 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

(A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 

Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. Az írásban kiadott előterjesztéssel 
kapcsolatban kiegészítése nincs, várja a hozzászólásokat, kérdéseket.  
 
Hozzászólások:  

 
Kravecz Lászlóné képviselő az egészségügyi helyzet tájékoztatójánál a tisztifőorvost is javasolja 
meghívni, március hónapban.  
 
Maszel László alpolgármester az áprilisi napirendre javasolja felvenni az állategészségügy helyzetéről 
szóló tájékoztatást – Dr. Tamáska meghívásával.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az 
elhangzott módosításokkal a képviselő-testület egyetért, ezért szavazásra bocsátja az alábbi döntési 
javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi 
Munkatervet a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester  
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Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  

2/2014. (II.4.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi 
Munkatervet a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester  

 
 

 

3. Az önkormányzat 2014. évi költségvetése 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

(A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 

Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. A napirendi pontot a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a testületi ülést megelőzően tárgyalta. A döntési javaslat 
ismertetésére átadja a szót a bizottság elnökének.  
 
Albert Ottó képviselő a bizottság elnökeként tájékoztatja a testületet, hogy az előterjesztés szerinti 
döntési javaslat elfogadását támogatta a Pénzügyi Bizottság.  
 
Hozzászólások:  

 
Bagoly Lászlóné képviselő tájékoztatja a testületet, hogy határtalanul pályázatot nyert az iskola. 
Június első napjaiban nemzeti összetartozás napján is, öt napot eltölthetnek Erdélyben. Utaztatás és 
szállásköltség 100%-ban fedi a pályázat 32 fő részére. Az étkeztetést a pályázat nem tartalmazza. 
Szeretné kérni az önkormányzat támogatását: 250 eFt. összeget a tartalékból a pályázati önerőbe 
csoportosítson át.  
 
Maszel László alpolgármester: onnan ide is kellene jönni a gyerekeknek! Javasolja a támogatást.  
 
Albert Ottó képviselő egyetért, ismerjék meg az Anyaországot. Tavaly is akadtak problémák ezzel 
kapcsolatban. Olyan gyerekek menjenek, akik viselkedni is tudnak. Nem javasolja a támogatást.  
 
Ország Mihály képviselő: nehéz helyzet, morálisan. Maszel László véleményével ért egyet. Utolsó 
alkalom.  
 
Kravecz Lászlóné képviselő: adjunk bizalmat a pedagógusoknak, olyan gyerekeket vigyenek, akik 
méltók rá. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a testület – egy ellenvélemény mellett – egyetért 
azzal, hogy 250 eFt. támogatással segítse az önkormányzat a Határtalanul pályázat megvalósítását.  
 
Kravecz Lászlóné képviselő gratulál a költségvetési anyag a készítőknek, a precíz munkájukért.  
 
Maszel László alpolgármester egyetért, nagyon jó, áttekinthető az anyag.  
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az elhangzottak 
alapján szavazásra bocsátja az alábbi döntési javaslatot: 
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Döntési javaslat 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

…/2014. (…..) számú önkormányzati 

 

R E N D E L E T E 

 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről 

  
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvényben, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 
23-24. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
Korm. rendeletben (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján a 2014. évi költségvetéséről az alábbi 
rendeletet alkotja. 
 

A rendelet hatálya 
 
1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében 
szereplő költségvetési szervekre. 
 
2.§  (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: 

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:  
- Nyáregyháza Község Önkormányzata 
- Nyáregyháza Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 

 
b) önállóan működő költségvetési szerv: Napsugár Óvoda 

 
  (2) Az (1). bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő 
intézmények külön-külön címet alkotnak. 

 
  (3) Az önkormányzat címrendjét az 1.sz. melléklet tartalmazza. 

 
 

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi költségvetése 

 
3.§ (1) Az önkormányzat a 2014. évi költségvetési  

a) kiadását      538 076 ezer forintban,  
  melyből: - működési:     522 529 ezer forint 
    - felhalmozási:      15 547 ezer forint 
  
 halmozódás mentes kiadását    404 757 ezer forintban 
  melyből –működési:     389 210 ezer forint 
     - felhalmozási:     15 547 ezer forint 
 
b) bevételét      538 076 ezer forintban, 
  melyből: - működési bevétel:    466 511 ezer forint 
     - felhalmozási bevétel:     71 565 ezer forint, 
 
 
   halmozódás mentes bevételét     404 757 ezer forintban, 
  melyből – működési:     333 192 ezer forint 

                          – felhalmozási:      71 565 ezer forint 
 

c) bevételi főösszegét        538 076 ezer forintban, 
     kiadási főösszegét      538 076 ezer forintban, 
     halmozódás mentes bevételi főösszegét   404 757 ezer forintban, 
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     halmozódás mentes kiadási főösszegét   404 757 ezer forintban 
állapítja meg. 

 
 

I. A költségvetési bevételek 
 
4.§ (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és 
előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 2. és 2.a,b,c.  számú melléklet tartalmazza. 
 
(2) Az Önkormányzat és  költségvetési szerveinek előirányzat csoportonkénti és kiemelt 
előirányzatonkénti bevételeit a 3. és 3.a,b,c számú melléklet szerint állapítja meg. 

 
(3) Az Önkormányzatot megillető feladat finanszírozást az 5. számú melléklet mutatja be. 
 
(4) Az Önkormányzat adóbevételeit a 6. számú melléklet részletezi. 
 
(5) Az Önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, működési célú támogatási bevételeit a 7. számú 

melléklet tartalmazza. 
 
(6) Az Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközeit a 8. számú melléklet tartalmazza. 
 

 
II. A költségvetési kiadások 

 
5.§ (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és 
előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 2. és 2.a,b,c. számú melléklet tartalmazza 
 
(2) Az Önkormányzat és  költségvetési szerveinek előirányzat csoportonkénti és kiemelt 
előirányzatonkénti kiadásait a 4. és 4.a,b,c számú melléklet szerint állapítja meg. 
 
(3) Az Önkormányzat egyéb működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre a 9. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
(4) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 10. számú melléklet tartalmazza. 
 
6.§  (1) Az önkormányzat felújítási kiadási előirányzatait a 11. számú mellékletben foglaltak szerint 
állapítja meg: 
 
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási előirányzatait a 12. számú melléklet szerint 
állapítja meg. 
 
 
 
                                          III. A költségvetési kiadások és bevételek 

 

7.§ (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
       Az önkormányzat tartaléka összesen:    80 374,-eFt 
             Ebből  -általános tartalék        2 340,-eFt 

- céltartalék       78 034,-eFt. 
 

(2) A tartalékok részletezését a 13. sz. melléklet tartalmazza. 
 
 
8.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra. 
 a) az Önkormányzat költségvetési mérlege a 16. számú melléklet szerint 
 b) az Önkormányzat közvetett támogatásait a 18. számú melléklet szerint 
 c) az Önkormányzat az Áht 23. § (3.) bek. szerinti középtávú tervezésre vonatkozó  
     kimutatása a 19. számú melléklet szerint. 
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9.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 17. számú melléklet tartalmazza, 
egybeszerkesztve az előirányzat felhasználási tervvel.  
 
10.§ A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3.§ (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből 
fennálló 2014. évi összegét 0 Ft-ban fogadja el.   

 
11.§ Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 
bevételeit és kiadásait a Képviselő-testület a 15. számú melléklet szerint fogadja el. 
 
 
                                        IV. Költségvetési létszámkeret 

 

12.§(1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített létszámkeretét 63 főben állapítja meg. 
 
(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám előirányzatát a 14. számú melléklet 
részletezi . 
 
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2014. évi éves létszám 
előirányzatát a képviselő testület 26 főben állapítja meg. 
 
 

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 

 
13.§ Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az 
önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül. 
 
14.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ában foglaltak szerint módosíthatók. 
 
15.§ Az Önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek 
bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 34.§ (1)-(2) bekezdései szerint módosíthatók, 
átcsoportosíthatók. 
 
16.§ A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 
34.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint. 
 
17.§ A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre az Ávr.    43-
44.§-aiban foglaltak szerint 
 
A Kormány rendeletében meghatározott esetekben a bevételi és kiadási előirányzatok saját 
hatáskörben módosíthatók, kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A Polgármester a 
saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet 
30 napon belül tájékoztatja. 
 
18.§ A Képviselő-testület a költségvetési szerveknél a munkáltatói döntésen alapuló személyi 
juttatásokra fordítható kereteket a 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepciót megállapító 66/2013. 
(IV. 30.) sz. Kt. határozat 5. pontja b) és c) alpontja szerint a 2014. évben biztosítja. 
 
19.§ A Képviselő-testület a köztisztviselők részére a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselők jogállásának egyes kérdéseiről, illetve a juttatásokról, támogatásokról szóló 8/2001. 
(XII.15.) sz. önkormányzati rendelet 1/B. § (3) bekezdése szerinti illetménykiegészítést a 2014. évben 
biztosítja. 
 
20.§ A Képviselő-testület fedezetet biztosít azon közalkalmazottak bérének bruttó 118.000,- Ft/hó 
összegre való kiegészítésére, valamint ennek járulékaira, akik teljes munkaidős illetménye ezt a szintet 
nem éri el. A részmunkaidős közalkalmazottak arányosan jogosultak a kiegészítésre. A fedezet más 
célra nem használható fel. 
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21.§ Az önkormányzat és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközeiket 
betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le. 
 
22.§ A költségvetési szervek a költségvetésükben tervezett dologi és felhalmozási kiadások 
előirányzatát – a polgármester által meghatározott körben – a polgármester előzetes írásbeli 
engedélyével használhatják fel. 
 
23.§ (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos 
túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra fordíthatja. 
 
(2) A többletbevétel felhasználása a felügyeleti szerv előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a 
következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni. 
 
24.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az általános tartalék felett 
2 millió Ft-os értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-
testületet tájékoztatni köteles. 
 
25/.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogszabályváltozásokból adódó 
módosításokat a rendeleten átvezesse a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. 
 
26.§ A biztonsági céltartalék kizárólag a fizetőképesség megőrzését célozza, más célokra nem 
használható fel. 

 

 

Záró és átmeneti rendelkezések 

 
27.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-től 
visszamenőlegesen kell alkalmazni 
 

  (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
  (3) A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament, és a Tanács 

2006./123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja. 
 
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta.  
 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1/2014. (II.5.) számú önkormányzati 

 

R E N D E L E T E 

 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről 

  
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvényben, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 
23-24. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
Korm. rendeletben (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján a 2014. évi költségvetéséről az alábbi 
rendeletet alkotja. 
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A rendelet hatálya 
 
1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében 
szereplő költségvetési szervekre. 
 
2.§  (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: 

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:  
- Nyáregyháza Község Önkormányzata 
- Nyáregyháza Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 

 
b) önállóan működő költségvetési szerv: Napsugár Óvoda 

 
  (2) Az (1). bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő 
intézmények külön-külön címet alkotnak. 

 
  (3) Az önkormányzat címrendjét az 1.sz. melléklet tartalmazza. 

 
 

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi költségvetése 

 
3.§ (1) Az önkormányzat a 2014. évi költségvetési  

a) kiadását      538 076 ezer forintban,  
  melyből: - működési:     522 529 ezer forint 
    - felhalmozási:      15 547 ezer forint 
  
 halmozódás mentes kiadását    404 757 ezer forintban 
  melyből –működési:     389 210 ezer forint 
     - felhalmozási:     15 547 ezer forint 
 
b) bevételét      538 076 ezer forintban, 
  melyből: - működési bevétel:    466 511 ezer forint 
     - felhalmozási bevétel:     71 565 ezer forint, 
 
 
   halmozódás mentes bevételét     404 757 ezer forintban, 
  melyből – működési:     333 192 ezer forint 

                          – felhalmozási:      71 565 ezer forint 
 

c) bevételi főösszegét        538 076 ezer forintban, 
     kiadási főösszegét      538 076 ezer forintban, 
     halmozódás mentes bevételi főösszegét   404 757 ezer forintban, 
     halmozódás mentes kiadási főösszegét   404 757 ezer forintban 
állapítja meg. 

 
 

I. A költségvetési bevételek 
 
4.§ (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és 
előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 2. és 2.a,b,c.  számú melléklet tartalmazza. 
 
(2) Az Önkormányzat és  költségvetési szerveinek előirányzat csoportonkénti és kiemelt 
előirányzatonkénti bevételeit a 3. és 3.a,b,c számú melléklet szerint állapítja meg. 

 
(3) Az Önkormányzatot megillető feladat finanszírozást az 5. számú melléklet mutatja be. 
 
(4) Az Önkormányzat adóbevételeit a 6. számú melléklet részletezi. 
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(5) Az Önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, működési célú támogatási bevételeit a 7. számú 

melléklet tartalmazza. 
 
(6) Az Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközeit a 8. számú melléklet tartalmazza. 
 

 
II. A költségvetési kiadások 

 
5.§ (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és 
előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 2. és 2.a,b,c. számú melléklet tartalmazza 
 
(2) Az Önkormányzat és  költségvetési szerveinek előirányzat csoportonkénti és kiemelt 
előirányzatonkénti kiadásait a 4. és 4.a,b,c számú melléklet szerint állapítja meg. 
 
(3) Az Önkormányzat egyéb működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre a 9. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
(4) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 10. számú melléklet tartalmazza. 
 
6.§  (1) Az önkormányzat felújítási kiadási előirányzatait a 11. számú mellékletben foglaltak szerint 
állapítja meg: 
 
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási előirányzatait a 12. számú melléklet szerint 
állapítja meg. 
 
 
 
                                          III. A költségvetési kiadások és bevételek 

 

7.§ (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
       Az önkormányzat tartaléka összesen:    80 374,-eFt 
             Ebből  -általános tartalék        2 340,-eFt 

- céltartalék       78 034,-eFt. 
 

(2) A tartalékok részletezését a 13. sz. melléklet tartalmazza. 
 
 
8.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra. 
 a) az Önkormányzat költségvetési mérlege a 16. számú melléklet szerint 
 b) az Önkormányzat közvetett támogatásait a 18. számú melléklet szerint 
 c) az Önkormányzat az Áht 23. § (3.) bek. szerinti középtávú tervezésre vonatkozó  
     kimutatása a 19. számú melléklet szerint. 
  
 
9.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 17. számú melléklet tartalmazza, 
egybeszerkesztve az előirányzat felhasználási tervvel.  
 
10.§ A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3.§ (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből 
fennálló 2014. évi összegét 0 Ft-ban fogadja el.   

 
11.§ Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 
bevételeit és kiadásait a Képviselő-testület a 15. számú melléklet szerint fogadja el. 
 
 
                                        IV. Költségvetési létszámkeret 

 

12.§(1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített létszámkeretét 63 főben állapítja meg. 
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(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám előirányzatát a 14. számú melléklet 
részletezi . 
 
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2014. évi éves létszám 
előirányzatát a képviselő testület 26 főben állapítja meg. 
 
 

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 

 
13.§ Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az 
önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül. 
 
14.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ában foglaltak szerint módosíthatók. 
 
15.§ Az Önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek 
bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 34.§ (1)-(2) bekezdései szerint módosíthatók, 
átcsoportosíthatók. 
 
16.§ A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 
34.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint. 
 
17.§ A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre az Ávr.    43-
44.§-aiban foglaltak szerint 
 
A Kormány rendeletében meghatározott esetekben a bevételi és kiadási előirányzatok saját 
hatáskörben módosíthatók, kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A Polgármester a 
saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet 
30 napon belül tájékoztatja. 
 
18.§ A Képviselő-testület a költségvetési szerveknél a munkáltatói döntésen alapuló személyi 
juttatásokra fordítható kereteket a 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepciót megállapító 66/2013. 
(IV. 30.) sz. Kt. határozat 5. pontja b) és c) alpontja szerint a 2014. évben biztosítja. 
 
19.§ A Képviselő-testület a köztisztviselők részére a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselők jogállásának egyes kérdéseiről, illetve a juttatásokról, támogatásokról szóló 8/2001. 
(XII.15.) sz. önkormányzati rendelet 1/B. § (3) bekezdése szerinti illetménykiegészítést a 2014. évben 
biztosítja. 
 
20.§ A Képviselő-testület fedezetet biztosít azon közalkalmazottak bérének bruttó 118.000,- Ft/hó 
összegre való kiegészítésére, valamint ennek járulékaira, akik teljes munkaidős illetménye ezt a szintet 
nem éri el. A részmunkaidős közalkalmazottak arányosan jogosultak a kiegészítésre. A fedezet más 
célra nem használható fel. 
 
21.§ Az önkormányzat és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközeiket 
betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le. 
 
22.§ A költségvetési szervek a költségvetésükben tervezett dologi és felhalmozási kiadások 
előirányzatát – a polgármester által meghatározott körben – a polgármester előzetes írásbeli 
engedélyével használhatják fel. 
 
23.§ (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos 
túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra fordíthatja. 
 
(2) A többletbevétel felhasználása a felügyeleti szerv előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a 
következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni. 
 



12. oldal 

24.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az általános tartalék felett 
2 millió Ft-os értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-
testületet tájékoztatni köteles. 
 
25/.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogszabályváltozásokból adódó 
módosításokat a rendeleten átvezesse a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. 
 
26.§ A biztonsági céltartalék kizárólag a fizetőképesség megőrzését célozza, más célokra nem 
használható fel. 
 

 

 

Záró és átmeneti rendelkezések 

 
27.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-től 
visszamenőlegesen kell alkalmazni 
 

  (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
  (3) A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament, és a Tanács 

2006./123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja. 
 

 
 

 

4. Napsugár Óvoda és Tagintézménye nyári zárva tartása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

(A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 

 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. Az írásban kiadott előterjesztéssel 
kapcsolatban kiegészítése nincs, várja a hozzászólásokat, kérdéseket.  
Pontosítva: a kérelemben a 22-e nem jó dátum, helyette 20-a határozati javaslat szerint.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az elhangzottak 
alapján szavazásra bocsátja az alábbi döntési javaslatot: 
 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár 
Óvoda és Tagintézménye 2014. évi nyári zárva tartásának időpontjait az alábbiak 
szerint tudomásul veszi: 
 
A felsőnyáregyházi tagóvoda nyári zárva tartása (Jókai út 1.): 
2014. június 23. – július 20. 
Nyitás: 2014. július 21. 
 
A Napsugár Óvoda nyári zárva tartása (Ady Endre út 1/A): 
2014. július 21. – augusztus 17. 
Nyitás: 2014. augusztus 18. 
 
 

 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
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3/2014. (II.4.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár 
Óvoda és Tagintézménye 2014. évi nyári zárva tartásának időpontjait az alábbiak 
szerint tudomásul veszi: 
 
A felsőnyáregyházi tagóvoda nyári zárva tartása (Jókai út 1.): 
2014. június 23. – július 20. 
Nyitás: 2014. július 21. 
 
A Napsugár Óvoda nyári zárva tartása (Ady Endre út 1/A): 
2014. július 21. – augusztus 17. 
Nyitás: 2014. augusztus 18. 
 
 
 
 

5. A Nyárfa Kft. ügyvezetői díjazása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

(A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 

 

Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. A napirendi pontot a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a testületi ülést megelőzően tárgyalta. A döntési javaslat 
ismertetésére átadja a szót a bizottság elnökének.  
 
Albert Ottó képviselő a bizottság elnökeként tájékoztatja a testületet, hogy az előterjesztés szerinti 
döntési javaslat elfogadását támogatta a Pénzügyi Bizottság. 
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az elhangzottak 
alapján szavazásra bocsátja az alábbi döntési javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyárfa 
Kft. ügyvezetője, Krizsán Mihály havi illetményét bruttó 90.000,- Ft/hó 
összegben állapítja meg 2014. január 1. napjától. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
 

4/2014. (II.4.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyárfa 
Kft. ügyvezetője, Krizsán Mihály havi illetményét bruttó 90.000,- Ft/hó 
összegben állapítja meg 2014. január 1. napjától. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
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6. Szociális rendelet módosítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

(A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 

 

Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. Az írásban kiadott előterjesztéssel 
kapcsolatban kiegészítése nincs, várja a hozzászólásokat, kérdéseket.  
 
Megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az elhangzottak alapján szavazásra bocsátja az 
alábbi döntési javaslatot: 
 

Döntési javaslat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

…/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete 
 

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

 

Nyáregyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában 26. §-
ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 35. § (2) bekezdésében 37/B. § (3) 
bekezdésében, 37/D. § (3) bekezdésében, 38. §. (1) bekezdés c.) pontjában, 38. §. (9) bekezdésében, 
43/B. § (1) bekezdésében, 43/B. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 45. § (3) bekezdésében, 
46. § (1) bekezdésében, 47. § (2) bekezdésében, 47. § (5) bekezdésében, 46. § (4) bekezdésében, 50. § 
(3) bekezdésében, 55. § (1) bekezdés b) pontjában, 55/C. § (1) bekezdés a) pontjában, 55/C. § (4) 
bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében, 115. § (3) 
bekezdésében, 132. § (4) bekezdés a) pontjában, 132. § (4) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól1szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
 

1. § 
 
A szociális gondoskodás helyi szabályairól 19/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Szr.) 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(4) A jegyző – a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben – dönt a méltányossági 
közgyógyellátásra való jogosultságról.” 
 
 

2. § 
 
 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszíti, 
rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
 
 
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta.  
 
 



15. oldal 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

2/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete 
 

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

 

Nyáregyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában 26. §-
ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 35. § (2) bekezdésében 37/B. § (3) 
bekezdésében, 37/D. § (3) bekezdésében, 38. §. (1) bekezdés c.) pontjában, 38. §. (9) bekezdésében, 
43/B. § (1) bekezdésében, 43/B. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 45. § (3) bekezdésében, 
46. § (1) bekezdésében, 47. § (2) bekezdésében, 47. § (5) bekezdésében, 46. § (4) bekezdésében, 50. § 
(3) bekezdésében, 55. § (1) bekezdés b) pontjában, 55/C. § (1) bekezdés a) pontjában, 55/C. § (4) 
bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében, 115. § (3) 
bekezdésében, 132. § (4) bekezdés a) pontjában, 132. § (4) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól1szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
 

1. § 
 
A szociális gondoskodás helyi szabályairól 19/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Szr.) 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(4) A jegyző – a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben – dönt a méltányossági 
közgyógyellátásra való jogosultságról.” 
 
 

2. § 
 
 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszíti, 
rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
 
 

 
 

 

7. Közterületi szeszesital fogyasztás szabályozása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

(A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 

 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. A napirendi pontot a Humán Bizottság a 
testületi ülést megelőzően tárgyalta. A döntési javaslat ismertetésére átadja a szót a bizottság 
elnökének.  
 
Bagoly Lászlóné képviselő a bizottság elnökeként tájékoztatja a testületet, hogy az előterjesztés 
szerinti döntési javaslat elfogadását támogatta a Bizottság.  
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az elhangzottak 
alapján szavazásra bocsátja az alábbi döntési javaslatot: 
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Döntési javaslat 

 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

…/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete 
 

a közterületen történő szeszesital árusítás és fogyasztás szabályairól 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
 

1. § 
 

(1) A (2) bekezdésben foglalt kivételekkel tilos a szeszesital árusítása és fogyasztása Nyáregyháza 
nagyközség minden közterületén. 

(2) Kivételt képeznek az (1) bekezdés rendelkezése alól: 
 

a) az érvényes közterület használati hozzájárulással és megállapodás alapján kialakított, belső 
vendégtérrel rendelkező vendéglátó üzletek teraszai, nyitvatartási időben, 

 
b) a jogszabály által előírt engedélyekkel rendelkező alkalmi (ünnepi, majális, stb.) 

rendezvények.  

 

 

2. § 
 
Jelen rendelet alkalmazása szempontjából: 

a) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 
13. pontja szerinti terület, valamint az Önkormányzat tulajdonában nem álló egyéb ingatlanok 
közhasználatra, illetve gyalogos forgalom részére átadott területrésze. 

b) Szeszesital: minden alkohol tartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes 
kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb 
alkoholtartalmú üdítőitalokat. 

 
 

3. § 
 
Ez a rendelet 2014. február 15. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 17/2012. (V. 16.) 
önkormányzati rendelet hatályát veszíti. 
 

 
 

 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta.  
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Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

3/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete 
 

a közterületen történő szeszesital árusítás és fogyasztás szabályairól 
 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
 

1. § 
 

(3) A (2) bekezdésben foglalt kivételekkel tilos a szeszesital árusítása és fogyasztása Nyáregyháza 
nagyközség minden közterületén. 

(4) Kivételt képeznek az (1) bekezdés rendelkezése alól: 
 

a) az érvényes közterület használati hozzájárulással és megállapodás alapján kialakított, belső 
vendégtérrel rendelkező vendéglátó üzletek teraszai, nyitvatartási időben, 

 
b) a jogszabály által előírt engedélyekkel rendelkező alkalmi (ünnepi, majális, stb.) 

rendezvények.  

 

 

2. § 
 
Jelen rendelet alkalmazása szempontjából: 

a) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 
13. pontja szerinti terület, valamint az Önkormányzat tulajdonában nem álló egyéb ingatlanok 
közhasználatra, illetve gyalogos forgalom részére átadott területrésze. 

b) Szeszesital: minden alkohol tartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes 
kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb 
alkoholtartalmú üdítőitalokat. 

 
 

3. § 
 
Ez a rendelet 2014. február 15. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 17/2012. (V. 16.) 
önkormányzati rendelet hatályát veszíti. 
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8. Önkormányzati rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

(A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 

 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. A napirendi pontot a Humán Bizottság a 
testületi ülést megelőzően tárgyalta. A döntési javaslat ismertetésére átadja a szót a bizottság 
elnökének.  
 
Bagoly Lászlóné képviselő a bizottság elnökeként tájékoztatja a testületet, hogy az előterjesztés 
szerinti döntési javaslat elfogadását egy módosítással támogatta a Bizottság: a 6.§ t) pontjánál a 
„közterületre vagy egyéb ingatlanra” szöveget javasol.  
 
Csiló Istvánné képviselő: A szentimretelepi ingatlan rendbetételét javasolja a rendelet elfogadása 
vonatkozásában.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az elhangzottak 
alapján szavazásra bocsátja az alábbi döntési javaslatot: 
 

Döntési javaslat 

 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

…/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete 
 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, 
valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX 
törvény 143.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (1) bekezdés b) meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

 
1. Általános rendelkezések 

 
1. § 

 
E rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetre (továbbiakban: aki), aki Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata 
(továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott valamely 
magatartást tanúsítja vagy az e rendeletbe ütköző cselekmények, illetve mulasztások valamelyikét 
követi el. 

2. A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt kiszabható jogkövetkezmények 
 

2. § 
 
(1) Az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével 
(továbbiakban: elkövető) szemben ötezer forinttól egyszáz ötvenezer forintig terjedő közigazgatási 
bírság szabható ki. 
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közigazgatási bírságot az elkövető az első fokú határozat 
jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül az önkormányzat bírság bevételi számlájára történő 
utalás útján köteles teljesíteni. 
 
(3) A közigazgatási bírságot úgy kell megállapítani, hogy igazodjék a cselekmény súlyához. Az 
elkövető személyi körülményeit annyiban kell figyelembe venni, amennyiben azok a hatóság 
rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók. 
 
(4) A közigazgatási bírság mértékének meghatározásakor érvényesíteni kell a fokozatosság 
követelményét. 
 
(5) Közigazgatási bírság kiszabása helyett megrovás alkalmazható, amennyiben a cselekmény az 
elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú, és elkövető személyi körülményeire is figyelemmel 
ettől az intézkedéstől kellő visszatartó erő várható. 
 
 

3. Eljárási szabályok 
 

3. § 
 
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt a közigazgatási hatósági eljárást a 
polgármesteri hivatal ügyintézője észlelése alapján, vagy bármely személy vagy szervezet bejelentése 
alapján kell lefolytatni. 
 
(2) A bejelentésnek az eljárás alá vont személy ismert személyi adatainak megnevezése mellett 
tartalmaznia kell a közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése helyének és idejének, 
továbbá a körülményeinek leírását, a bizonyítási eszközök megjelölésével. Amennyiben lehetőség van 
rá, a bizonyítási eszközöket csatolni kell a bejelentéshez. 
 
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szembeni eljárásra a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 
 
(4) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben közigazgatási hatósági 
eljárás a közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegésének észlelésétől számított 30 napon 
belül indítható meg. Ezt követően a közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt 
eljárás nem indítható. 
 
(5) A közigazgatási eljárás lefolytatása a polgármester hatáskörébe tartozik. 
 
 

II. FEJEZET 
A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS EGYES ALAPVETŐ SZABÁLYAINAK MEGSÉRTÉSE 

 
4. Állattartás 

 
4. § 

 
A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi az, aki 
 

a) aki a meghatározott állattartási védőtávolságokra vonatkozó rendelkezéseket megszegi, 
b) aki a közterületen illetve közös használatú helyiségben keletkezett állati szilárd ürüléket nem 

távolítja el haladéktalanul. 
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5. Hulladékkezelési helyi közszolgáltatás 
 

5. § 
 
A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi az, aki 
 

a) szemetet felhalmoz, 
b) a szemétgyűjtő edénybe mérgező, robbanó, folyékony vagy a szállítási szolgáltatást végző 

dolgozó testi épségét, egészségét veszélyeztető anyagot helyez el, 
c) a szemétgyűjtő edény és környékének tisztántartásáról nem gondoskodik, 
d) a rothadó bűzös szemét, hulladék elszállításáról haladéktalanul nem gondoskodik, 
e) az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet jogosulatlanul 

végzi. 
 
 

6. A környezet védelme 
 

6. § 
 
A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi az, aki 
 

a) az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant nem műveli meg, nem tartja rendben, 
gyomtól, gaztól nem tisztítja meg, 

b) az ingatlan és az ingatlan előtti járda tisztántartásáról (hó eltakarításáról, síkosság-
mentesítéséről) nem gondoskodik, 

c) az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a csapadékvíz 
zavartalan lefolyását nem biztosítja, 

d) a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán, illetve mellette nőtt gazt nem 
írtja, a kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem gondoskodik, 

e) az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén helyezi el, illetve azt bejelentés 
nélkül a kiépített csapadékcsatornába vezeti, 

f) a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve járműközlekedést akadályozó módon rakja le. 
Havat útkereszteződésben, úttorkolatban, kapubejárat elé, tömegközlekedéshez szolgáló jármű 
megállóhelyénél, a közüzemi szolgáltatási, felszerelési tárgyra, közérdekű létesítményre, illetve 
parkosított területre rakja, 

g) gépkocsit tiltott helyen és módon mos, 
h) szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a csapadékvíz-lefolyó utcai 

aknába, illetőleg a csapadékelvezető árokba vezet, önt, 
i) közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély, illetve hozzájárulás nélkül 

igénybe vesz, 
j) az idejét múlt hirdetményt, plakátot nem távolítja el, 
k) építményeket, kerítéseket, élőfát bármilyen felirattal megrongál, 
l) közterületen és kirándulóhelyen elhelyezett és általa beszennyezett felszerelési és berendezési 

tárgyakat nem tisztítja meg, 
m) a gondozott zöldterületre járművel ráhajt, vagy azon parkol, 
n) közútra, útpadkára salakot vagy építési törmeléket engedély nélkül szállít vagy elhelyez, 
o) vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépet, gépjárművet 

közterületen tárol, 
p) alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem gyűjti 

össze, és elszállításáról nem gondoskodik, 
q) a településen lévő tavakba, holtágakba, élővízfolyásokba, belvízelvezető árokba tisztítatlan 

szennyvizet, trágyalevet levezet, partjait szemét, vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezi, 
r) avar és kerti hulladékok nyílt téren történő égetését nem a helyi környezet védelméről, a 

közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló önkormányzati rendeletben 
foglaltak szerint végzi, 

s) aki a hulladékszigeteken kihelyezett edényeket megrongálja, vagy a hulladékot úgy helyezi el, 
hogy azzal a hulladékszigetet beszennyezi, 
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t) aki lakóterületén a folyékony szennyvízzel trágyáz, vagy az ingatlanon keletkezett bármely 
folyékony szennyvizet közterületre, vagy egyéb ingatlanra, vagy a megépült szennyvízhálózat 
tisztító aknájába átszivattyúzással kiengedi, 

u) háztartási és egyéb szemetet nem a polgármesteri hivatal által kijelölt szeméttelepen helyez el, 
v) a közterületet beszennyezi, és az általa előidézett szennyezést nem takarítja el, 
w) az általa alkalmi jelleggel igénybevett közterületen valamint annak környékén az igénybevétel 

során keletkezett hulladékot nem gyűjti össze és elszállításáról nem gondoskodik. 
 
 

7. Közterületek használata 
 

7. § 
 
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi az, aki a közterületet engedély nélkül igénybe 
veszi, azt az engedélytől eltérő módon használja és e tevékenységével a közterületek használatáról 
szóló 9/2000. (X. 3.) sz. önkormányzati rendelet 16. §-ában meghatározott figyelmeztetés ellenére sem 
hagy fel. 
 
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi az, aki a hirdetőtáblát, hirdető-berendezést, 
hirdetés céljára szolgáló ábrázolást engedély nélkül e célra ki nem jelölt helyen létesít. 
 
 

8. Önkormányzati jelképek 
 

8. § 
 
A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi az, aki Nyáregyháza Község Önkormányzatának 
jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől eltérőn vagy közösséget sértő módon használja fel. 
 
 

9. Temető rendje 
 

9. § 
 
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi az, aki 
 

a) olyan magatartást tanúsít, amely a látogatók kegyeleti érzését sérti, 
b) a temetőbe állatot visz be, 
c) a temetőben az üzemeltető hozzájárulása nélkül végez építési, bontási munkát, 
d) sírt, síremléket, kegyeleti tárgyat, egyéb díszítő anyagokat vagy növényeket eltávolít, 

megrongál, 
e) a keletkezett szemetet nem az arra kijelölt helyre rakja le, 
f) a sírhelyek környékét felássa, a talajt elhordja vagy sírfeltöltésre használja, 
g) a temetőben közlekedést akadályozó tárgyat helyez el, 
h) az a temetkezési szolgáltató, aki az üzemeltető hozzájárulása nélkül igénybe veszi a temető 

létesítményeit. 
 
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi az a temetőben munkát végző vállalkozó, aki 
 

a) működése során tevékenységével a szertartások rendjét zavarja, 
b) a látogatók kegyeleti érzéseit sérti, 
c) a szomszédos sírokban és a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt okoz, 
d) a temető és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet a Mindenszenteket megelőző 5 

napra vonatkozó korlátozásait megszegi. 
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10. Vízszolgáltatás korlátozása 
 

10. § 
 
A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi az, aki a települési közműves vízszolgáltatás 
korlátozására vonatkozó terv jóváhagyásáról és a vízfogyasztás rendjének megállapításáról szóló 
önkormányzati rendelet alapján elrendelt korlátozás szabályait megszegi. 
 
 

III. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
11. Hatályba lépés 

 
11. § 

 
Ez a rendelet 2014. február 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit a közösségi együttélés alapvető 
szabályainak a hatálybalépést követően megvalósított megszegése esetén kell alkalmazni. 
 

 
 

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta.  
 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

4/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete 
 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, 
valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX 
törvény 143.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (1) bekezdés b) meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

 
1. Általános rendelkezések 

 
1. § 

 
E rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetre (továbbiakban: aki), aki Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata 
(továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott valamely 
magatartást tanúsítja vagy az e rendeletbe ütköző cselekmények, illetve mulasztások valamelyikét 
követi el. 
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2. A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt kiszabható jogkövetkezmények 
 

2. § 
 
(1) Az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével 
(továbbiakban: elkövető) szemben ötezer forinttól egyszáz ötvenezer forintig terjedő közigazgatási 
bírság szabható ki. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közigazgatási bírságot az elkövető az első fokú határozat 
jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül az önkormányzat bírság bevételi számlájára történő 
utalás útján köteles teljesíteni. 
 
(3) A közigazgatási bírságot úgy kell megállapítani, hogy igazodjék a cselekmény súlyához. Az 
elkövető személyi körülményeit annyiban kell figyelembe venni, amennyiben azok a hatóság 
rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók. 
 
(4) A közigazgatási bírság mértékének meghatározásakor érvényesíteni kell a fokozatosság 
követelményét. 
 
(5) Közigazgatási bírság kiszabása helyett megrovás alkalmazható, amennyiben a cselekmény az 
elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú, és elkövető személyi körülményeire is figyelemmel 
ettől az intézkedéstől kellő visszatartó erő várható. 
 
 

3. Eljárási szabályok 
 

3. § 
 
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt a közigazgatási hatósági eljárást a 
polgármesteri hivatal ügyintézője észlelése alapján, vagy bármely személy vagy szervezet bejelentése 
alapján kell lefolytatni. 
 
(2) A bejelentésnek az eljárás alá vont személy ismert személyi adatainak megnevezése mellett 
tartalmaznia kell a közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése helyének és idejének, 
továbbá a körülményeinek leírását, a bizonyítási eszközök megjelölésével. Amennyiben lehetőség van 
rá, a bizonyítási eszközöket csatolni kell a bejelentéshez. 
 
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szembeni eljárásra a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 
 
(4) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben közigazgatási hatósági 
eljárás a közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegésének észlelésétől számított 30 napon 
belül indítható meg. Ezt követően a közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt 
eljárás nem indítható. 
 
(5) A közigazgatási eljárás lefolytatása a polgármester hatáskörébe tartozik. 
 
 

II. FEJEZET 
A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS EGYES ALAPVETŐ SZABÁLYAINAK MEGSÉRTÉSE 

 
4. Állattartás 

 
4. § 

 
A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi az, aki 
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a) aki a meghatározott állattartási védőtávolságokra vonatkozó rendelkezéseket megszegi, 
b) aki a közterületen illetve közös használatú helyiségben keletkezett állati szilárd ürüléket nem 

távolítja el haladéktalanul. 
 
 

5. Hulladékkezelési helyi közszolgáltatás 
 

5. § 
 
A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi az, aki 
 

a) szemetet felhalmoz, 
b) a szemétgyűjtő edénybe mérgező, robbanó, folyékony vagy a szállítási szolgáltatást végző 

dolgozó testi épségét, egészségét veszélyeztető anyagot helyez el, 
c) a szemétgyűjtő edény és környékének tisztántartásáról nem gondoskodik, 
d) a rothadó bűzös szemét, hulladék elszállításáról haladéktalanul nem gondoskodik, 
e) az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet jogosulatlanul 

végzi. 
 
 

6. A környezet védelme 
 

6. § 
 
A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi az, aki 
 

a) az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant nem műveli meg, nem tartja rendben, 
gyomtól, gaztól nem tisztítja meg, 

b) az ingatlan és az ingatlan előtti járda tisztántartásáról (hó eltakarításáról, síkosság-
mentesítéséről) nem gondoskodik, 

c) az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a csapadékvíz 
zavartalan lefolyását nem biztosítja, 

d) a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán, illetve mellette nőtt gazt nem 
írtja, a kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem gondoskodik, 

e) az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén helyezi el, illetve azt bejelentés 
nélkül a kiépített csapadékcsatornába vezeti, 

f) a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve járműközlekedést akadályozó módon rakja le. 
Havat útkereszteződésben, úttorkolatban, kapubejárat elé, tömegközlekedéshez szolgáló jármű 
megállóhelyénél, a közüzemi szolgáltatási, felszerelési tárgyra, közérdekű létesítményre, 
illetve parkosított területre rakja, 

g) gépkocsit tiltott helyen és módon mos, 
h) szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a csapadékvíz-lefolyó utcai 

aknába, illetőleg a csapadékelvezető árokba vezet, önt, 
i) közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély, illetve hozzájárulás nélkül 

igénybe vesz, 
j) az idejét múlt hirdetményt, plakátot nem távolítja el, 
k) építményeket, kerítéseket, élőfát bármilyen felirattal megrongál, 
l) közterületen és kirándulóhelyen elhelyezett és általa beszennyezett felszerelési és berendezési 

tárgyakat nem tisztítja meg, 
m) a gondozott zöldterületre járművel ráhajt, vagy azon parkol, 
n) közútra, útpadkára salakot vagy építési törmeléket engedély nélkül szállít vagy elhelyez, 
o) vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépet, gépjárművet 

közterületen tárol, 
p) alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem gyűjti 

össze, és elszállításáról nem gondoskodik, 
q) a településen lévő tavakba, holtágakba, élővízfolyásokba, belvízelvezető árokba tisztítatlan 

szennyvizet, trágyalevet levezet, partjait szemét, vagy egyéb hulladék lerakásával 
beszennyezi, 



25. oldal 

r) avar és kerti hulladékok nyílt téren történő égetését nem a helyi környezet védelméről, a 
közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló önkormányzati rendeletben 
foglaltak szerint végzi, 

s) aki a hulladékszigeteken kihelyezett edényeket megrongálja, vagy a hulladékot úgy helyezi el, 
hogy azzal a hulladékszigetet beszennyezi, 

t) aki lakóterületén a folyékony szennyvízzel trágyáz, vagy az ingatlanon keletkezett bármely 
folyékony szennyvizet közterületre, vagy egyéb ingatlanra, vagy a megépült szennyvízhálózat 
tisztító aknájába átszivattyúzással kiengedi, 

u) háztartási és egyéb szemetet nem a polgármesteri hivatal által kijelölt szeméttelepen helyez el, 
v) a közterületet beszennyezi, és az általa előidézett szennyezést nem takarítja el, 
w) az általa alkalmi jelleggel igénybevett közterületen valamint annak környékén az igénybevétel 

során keletkezett hulladékot nem gyűjti össze és elszállításáról nem gondoskodik. 
 
 

7. Közterületek használata 
 

7. § 
 
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi az, aki a közterületet engedély nélkül igénybe 
veszi, azt az engedélytől eltérő módon használja és e tevékenységével a közterületek használatáról 
szóló 9/2000. (X. 3.) sz. önkormányzati rendelet 16. §-ában meghatározott figyelmeztetés ellenére sem 
hagy fel. 
 
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi az, aki a hirdetőtáblát, hirdető-berendezést, 
hirdetés céljára szolgáló ábrázolást engedély nélkül e célra ki nem jelölt helyen létesít. 
 
 

8. Önkormányzati jelképek 
 

8. § 
 
A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi az, aki Nyáregyháza Község Önkormányzatának 
jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől eltérőn vagy közösséget sértő módon használja fel. 
 
 

9. Temető rendje 
 

9. § 
 
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi az, aki 
 

a) olyan magatartást tanúsít, amely a látogatók kegyeleti érzését sérti, 
b) a temetőbe állatot visz be, 
c) a temetőben az üzemeltető hozzájárulása nélkül végez építési, bontási munkát, 
d) sírt, síremléket, kegyeleti tárgyat, egyéb díszítő anyagokat vagy növényeket eltávolít, 

megrongál, 
e) a keletkezett szemetet nem az arra kijelölt helyre rakja le, 
f) a sírhelyek környékét felássa, a talajt elhordja vagy sírfeltöltésre használja, 
g) a temetőben közlekedést akadályozó tárgyat helyez el, 
h) az a temetkezési szolgáltató, aki az üzemeltető hozzájárulása nélkül igénybe veszi a temető 

létesítményeit. 
 
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi az a temetőben munkát végző vállalkozó, aki 
 

a) működése során tevékenységével a szertartások rendjét zavarja, 
b) a látogatók kegyeleti érzéseit sérti, 
c) a szomszédos sírokban és a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt okoz, 
d) a temető és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet a Mindenszenteket megelőző 
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5 napra vonatkozó korlátozásait megszegi. 
 
 

10. Vízszolgáltatás korlátozása 
 

10. § 
 
A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi az, aki a települési közműves vízszolgáltatás 
korlátozására vonatkozó terv jóváhagyásáról és a vízfogyasztás rendjének megállapításáról szóló 
önkormányzati rendelet alapján elrendelt korlátozás szabályait megszegi. 
 
 

III. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
11. Hatályba lépés 

 
11. § 

 
Ez a rendelet 2014. február 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit a közösségi együttélés alapvető 
szabályainak a hatálybalépést követően megvalósított megszegése esetén kell alkalmazni. 
 
 
 

9. Foglalkozás-egészségügyi szerződés módosítása – szóbeli előterjesztés 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. Dr. Páczi Antal foglalkoztatás-egészségügyi 
szerződését kell módosítani. Az iskolai dolgozók kikerülnek a szerződésből.   
Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése nincs, várja a hozzászólásokat, kérdéseket.  
 
Megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az elhangzottak alapján szavazásra bocsátja az 
alábbi döntési javaslatot: 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Páczi 
Antallal kötött foglalkoztatás-egészségügyi szerződést módosítja a jelenlegi 
alkalmazotti létszám alapján. A testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  

5/2014. (II.4.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Páczi 
Antallal kötött foglalkoztatás-egészségügyi szerződést módosítja a jelenlegi 
alkalmazotti létszám alapján. A testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
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10. Pénzintézet általi csoportos beszedések – szóbeli előterjesztés 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. A napirendi pontot a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a testületi ülést megelőzően tárgyalta. A döntési javaslat 
ismertetésére átadja a szót a bizottság elnökének.  
 
Albert Ottó képviselő a bizottság elnökeként tájékoztatja a testületet, hogy az előterjesztés szerinti 
döntési javaslat elfogadását támogatta a Pénzügyi Bizottság.  
Elvi állásfoglalása volt a bizottságnak a szerződés elfogadása.  
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az 
elhangzottak alapján szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

A Képviselő-testület a Pátria Takarékszövetkezettel kötendő, a csoportos beszedési 
megbízások lebonyolításához szükséges szerződés tervezetét a határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja, és egyben felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 

 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
 

6/2014. (II.4.) sz. Kt. határozat 
 

A Képviselő-testület a Pátria Takarékszövetkezettel kötendő, a csoportos beszedési 
megbízások lebonyolításához szükséges szerződés tervezetét a határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja, és egyben felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 
 
 

11. 2014. évi önkormányzati szervezésű rendezvények  
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

(A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 

Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. A napirendi pontot a Humán Bizottság a 
testületi ülést megelőzően tárgyalta. A döntési javaslat ismertetésére átadja a szót a bizottság 
elnökének.  
 
Bagoly Lászlóné képviselő a bizottság elnökeként tájékoztatja a testületet, hogy az előterjesztés 
szerinti döntési javaslat elfogadását támogatta a Bizottság.  
Kiegészítése: az iskola kiveszi a részét a szervezésből. Kérésük, hogy a könyvtár részéről is 
szervezzen különböző kulturális eseményeket. (Pl: költészet napi, trianoni megemlékezés szervezése a 
könyvtár részéről történjen.) 
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Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az elhangzottak 
alapján szavazásra bocsátja az alábbi döntési javaslatot: 
 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi 
önkormányzati szervezésű rendezvények eseménynaptárát az alábbiak szerint 
fogadja el: 
 

Ünnepnap Megnevezés Javasolt időpont Helyszín 

Március 8. Nőnap Március 8. (Szombat) 
Művelődési 
Ház 

Március 
15. 

Nemzeti ünnep Március 15. (Szombat) 
Általános 
Iskola aulája 

Április 11. A költészet napja Április 11. (Péntek) 
Községi 
Könyvtár 

Május 26. Hősök napja Május 24. (Szombat) 
Hősök 
szobránál 

Június 4. Trianon Június 7. (Szombat) 
Művelődési 
Ház 

Szeptember 
IV. Nyáregyháza 
Fesztivál 

Szeptember 5-6-7. (P-V) 
Polgármesteri 
Hivatal 
udvara 

Szeptember 

Szüreti Felvonulás 
és Bál 
(civilekkel közös 

szervezés) 

Szeptember 20. (Szombat) 
Művelődési 
Ház 

Október 1. Idősek világnapja Október 4. (Szombat) 
Művelődési 
Ház 

Október 6. 
Az aradi vértanúk 
emléknapja 

Október 6. (Hétfő) 

Iskola – 
Hősök tere 
(fáklyás 
felvonulás) 

Október 
23. 

Nemzeti ünnep Október 23. (Csütörtök) 
Általános 
Iskola aulája 

December 
24-26. 

Falukarácsonyi 
ünnepség 

December 13. (Szombat) 
Általános 
Iskola és 
környezete 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
 
 
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
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7/2014. (II.4.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi 
önkormányzati szervezésű rendezvények eseménynaptárát az alábbiak szerint 
fogadja el: 
 

Ünnepnap Megnevezés Javasolt időpont Helyszín 

Március 8. Nőnap Március 8. (Szombat) 
Művelődési 
Ház 

Március 
15. 

Nemzeti ünnep Március 15. (Szombat) 
Általános 
Iskola aulája 

Április 11. A költészet napja Április 11. (Péntek) 
Községi 
Könyvtár 

Május 26. Hősök napja Május 24. (Szombat) 
Hősök 
szobránál 

Június 4. Trianon Június 7. (Szombat) 
Művelődési 
Ház 

Szeptember 
IV. Nyáregyháza 
Fesztivál 

Szeptember 5-6-7. (P-V) 
Polgármesteri 
Hivatal 
udvara 

Szeptember 

Szüreti Felvonulás 
és Bál 
(civilekkel közös 

szervezés) 

Szeptember 20. (Szombat) 
Művelődési 
Ház 

Október 1. Idősek világnapja Október 4. (Szombat) 
Művelődési 
Ház 

Október 6. 
Az aradi vértanúk 
emléknapja 

Október 6. (Hétfő) 

Iskola – 
Hősök tere 
(fáklyás 
felvonulás) 

Október 
23. 

Nemzeti ünnep Október 23. (Csütörtök) 
Általános 
Iskola aulája 

December 
24-26. 

Falukarácsonyi 
ünnepség 

December 13. (Szombat) 
Általános 
Iskola és 
környezete 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
 

 

12. Egyebek 
a) Nyárfa Kft. Alapító Okiratának módosítása 

 
 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését, mely a jegyzőkönyv írásos mellékletét 
képezi. Két határozati javaslatot kaptak a képviselők, az egyik szerint a nonprofit szónak szerepelnie 
kell a névben, a másik szerint a kiemelten közhasznú kifejezést törölni kell. 
 
Megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az elhangzottak alapján szavazásra bocsátja az 
alábbi döntési javaslatot: 
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Határozati javaslat 

 
I. Nyáregyháza község Képviselő-testülete a NYÁR-VÍZ Építő, Szerelő és Szolgáltató Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az Alapító Okirat I. fejezetének 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép: 
 
„1. A társaság neve: Nyárfa Településüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság.” 
 
2. Az Alapító Okirat I. fejezetének 2. pontja helyébe az alábbi 2. pont lép: 
 
„2. Rövidített neve: Nyárfa Nonprofit Kft.” 
II. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a módosított alapító okiratot – a testület 
döntésével együtt – a Budapest Környéki Törvényszéknek, mint Cégbíróságnak küldje meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  

 
8/2014. (II.4.) sz. Kt. határozat 

 
I. Nyáregyháza község Képviselő-testülete a NYÁR-VÍZ Építő, Szerelő és Szolgáltató Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az Alapító Okirat I. fejezetének 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép: 
 
„1. A társaság neve: Nyárfa Településüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság.” 
 
2. Az Alapító Okirat I. fejezetének 2. pontja helyébe az alábbi 2. pont lép: 
 
„2. Rövidített neve: Nyárfa Nonprofit Kft.” 
II. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a módosított alapító okiratot – a testület 
döntésével együtt – a Budapest Környéki Törvényszéknek, mint Cégbíróságnak küldje meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 
 
 

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az elhangzottak 
alapján szavazásra bocsátja az alábbi döntési javaslatot: 
 
 

Határozati javaslat 
 

I. Nyáregyháza község Képviselő-testülete a NYÁR-VÍZ Építő, Szerelő és Szolgáltató Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója kéri Budapest Környéki Törvényszéktől, mint 
Cégbíróságtól, a kiemelten közhasznú jogállás, cégjegyzékből történő törlését és a közhasznú 
fokozat bejegyzését. 
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II. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a kérelmet a Budapest Környéki 
Törvényszéknek, mint Cégbíróságnak küldje meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 

 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
 

9/2014. (II.4.) sz. Kt. határozat 
 

I. Nyáregyháza község Képviselő-testülete a NYÁR-VÍZ Építő, Szerelő és Szolgáltató Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója kéri Budapest Környéki Törvényszéktől, mint 
Cégbíróságtól, a kiemelten közhasznú jogállás, cégjegyzékből történő törlését és a közhasznú 
fokozat bejegyzését. 
 
II. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a kérelmet a Budapest Környéki 
Törvényszéknek, mint Cégbíróságnak küldje meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 
 

 
 

b) Laboratóriumi betegfogadás  
 
Maszel László alpolgármester a laboratóriumi betegfogadásnál kialakult helyzet miatt szeretné 
tájékoztatni a testületet. 2013. december 2-án kért egy laborvizsgálatot, 2014. január 16-ra kapott 
időpontot. A monori központi rendelő főigazgatója ügyvéd által szólította fel a nyílt levél 
eltávolítására a közösségi oldalról, melyet mély felháborodásában fogalmazott meg. Azt állítja, hogy 
bármikor áll rendelkezésünkre. Laborleletek benn maradnak- ez sem igaz. Finanszírozási gondok – 
minden ki lett fizetve. Véleménye, hogy alkalmatlan a feladatai ellátására a főorvos.  
Egy hónapban négy szakorvos mondott fel a rendelőintézetben.  
  
Ország Mihály András képviselő: 10 nagylabor lehet a helyi lakosoknak, alkalmanként, naponta. Az 
igazgató arról tájékoztat, hogy a szolgáltatás minőségének javítása érdekében mindent megtesz. Ha 
megtenné nem így lenne. Az orvosi esküjével ellenétes ez a megoldás.  
 
Kravecz Lászlóné képviselő ismételten javasolja a főigazgatót megkeresni és megkérdezni a 
helyzetről.  
 
Albert Ottó képviselő egyetért. Javasolja az ismételt felszólítást.  
 
Mészáros Sándor polgármester: A elküldött megkeresésre szóbeli tájékoztatást kapott, nincs 
finanszírozási probléma. A cél az, hogy visszaállítsák a korábbi rendszert, hogy korlátlanul tudják újra 
fogadni a betegeket.  
Összefoglalva az elhangzottakat javasolja, hogy levélben erősítsék meg: nem tartja a testület 
elfogadhatónak a jelenlegi helyzetet, korábbi rendszer visszaállítását kérik.  
 
Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az elhangzottak alapján szavazásra 
bocsátja az alábbi döntési javaslatot: 
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Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés j) pontja szerinti hatáskörében ismételten 
megállapítja, hogy a szakszerű háziorvosi ellátás nélkülözhetetlen része a 
mindennap, korlátozás nélkül igénybe vehető laborvizsgálat. 
A Képviselő-testület ismételten megállapítja, hogy a Monori Szakrendelőben fenti 
ellátás vonatkozásában bevezetett korlátozások súlyosan sértik a nyáregyházi 
betegek megfelelő orvosi, egészségügyi ellátásához való jogait. 
Tekintve, hogy a korábbi kérés alapján érdemi intézkedés nem történt a Képviselő-
testület ismételten felkéri dr. Csernus Zoltán főigazgató urat, hogy a korlátozásra 
vonatkozó rendelkezését vonja vissza, és ennek alapján a korábbi ellátási rendet 
állítsa helyre. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy határozatáról az érintettet 
értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  

10/2014. (II.4.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés j) pontja szerinti hatáskörében ismételten 
megállapítja, hogy a szakszerű háziorvosi ellátás nélkülözhetetlen része a 
mindennap, korlátozás nélkül igénybe vehető laborvizsgálat. 
A Képviselő-testület ismételten megállapítja, hogy a Monori Szakrendelőben fenti 
ellátás vonatkozásában bevezetett korlátozások súlyosan sértik a nyáregyházi 
betegek megfelelő orvosi, egészségügyi ellátásához való jogait. 
Tekintve, hogy a korábbi kérés alapján érdemi intézkedés nem történt a Képviselő-
testület ismételten felkéri dr. Csernus Zoltán főigazgató urat, hogy a korlátozásra 
vonatkozó rendelkezését vonja vissza, és ennek alapján a korábbi ellátási rendet 
állítsa helyre. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy határozatáról az érintettet 
értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
 

c) Adóslista kifüggesztése 
 
Maszel László alpolgármester: 50 és 100 eFt. közötti tartozást felhalmozó vállalkozások kerülhetnek 
fel a kifüggesztett adóslistára. Vállalkozóknál csak egy cégnév van feltüntetve. A cégvezetőt is ki 
lehetne írni név szerint a listába?  
 
Zinger Miklós jegyző válasza: nem. Az adózás rendjéről szóló törvény alapján lett közzétéve a lista, 
melyen a vállalkozás neve szerepelhet.  
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d) Stift Károly kérelme 
 
Bagoly Lászlóné képviselő ismerteti a kérelmet. Karate világbajnokság lesz idén áprilisban. Hajdu 
Sándor és Stift Károly is bejutást szerzett. Az önkormányzat támogatását kérik a részvételhez.  
Csévharaszt 40 eFt-tal támogatja a részvételüket.  
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy Hajdu Sándor nevezéséhez 
hozzájárul személyesen is. Javasolja az önkormányzati támogatást.  
 
Albert Ottó képviselő: 40 eFt. támogatást javasol.  
 
Ország Mihály András képviselő egyetért, de elszámolást javasol a felhasználásról.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az elhangzottak 
alapján szavazásra bocsátja az alábbi döntési javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Stift Károly 
kérelmének helyt ad, Hajdu Sándor és Stift Károly 2014. évi Karate 
Világbajnokságon való részvételét 40.000,- Ft. összeggel támogatja, melynek 
felhasználásáról a támogatott a versenyt követő 30 napon belül köteles elszámolni. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  

11/2014. (II.4.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Stift Károly 
kérelmének helyt ad, Hajdu Sándor és Stift Károly 2014. évi Karate 
Világbajnokságon való részvételét 40.000,- Ft. összeggel támogatja, melynek 
felhasználásáról a támogatott a versenyt követő 30 napon belül köteles elszámolni. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

13. Polgármesteri tájékoztató 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
- Elkezdődött a Kaszner Margit Múzeum tetőcseréje. Legalább 10 százaléknyi 

megvalósulási szintig kell eljutni a támogatás odaítélésétől számított 6 hónapon belül. 
- Ingatlan-árverési eljáráson a Nyáry Pál út 1. szám alatti ingatlan ½-ed arányú tulajdoni 

hányadát 700 eFt-os értéken megvásárolta az önkormányzat. 
- A három benyújtott LEADER-pályázattal kapcsolatban elmondja, hogy mindhárom 

nyertes lett. A rovásírásos táblák megvalósítása nem kapott csak támogatást, mert a 
benyújtott pályázatban ajánlatot adó cég felszámolás alá került. A megvalósítás előtt 
javasolja áttekinteni a költségeit, hogy ezt önerőből megvalósítja-e a település. 

- Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatban tájékoztatja 
a testületet, hogy az ügyintézés folyamatban van. A Vagyonkezelő nyilatkozatára várunk. 

- Két beadott pályázat elbírálása van jelenleg folyamatban: ASP pályázat (Hivatali 
informatikai eszközök fejlesztése): kormányzati cél, hogy a rendszer teszt üzemmódban 
elinduljon. A helyi önkormányzat a Kistarcsa-Újhartyán-Nyáregyháza konzorciumban 
működik majd együtt a megvalósításban nyertesség esetén. A művelődési ház 
pályázatáról még nem tud eredményt közölni. 

 




