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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült:  Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 30. napján 

délután 13.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről, Nyáregyháza, 
Nyáry Pál u. 37. szám alatt. 

 
Jelen vannak:  
  
  szavazati joggal:   Mészáros Sándor polgármester  

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

 
tanácskozási joggal:  Zinger Miklós jegyző 

 
 
Mészáros Sándor polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, mivel a 7 fős Képviselő-testület 6 tagja megjelent. Javaslatára a képviselő-testület az 
ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el. 
 

1.) 8/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet hatályba lépése 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
2.) A polgármesteri hivatal régi épületének helyi egyedi védelem alá helyezése 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

3.) Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása pályázat benyújtása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
 
 

1.) 8/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet hatályba lépése 
 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy a vízvizsgálati 
eredményeket áttekintve úgy tűnik, van olyan érték, mely a határértéket meghaladja. Úgy tűnik 
pályázati szempontból van lehetőség az ivóvíz minőségének javítására. Emiatt a víztisztító  beépítése 
még várhat addig, amíg esélyt látnak a pályázatra. Emiatt a rendelet úgy módosulna, hogy az csak 
június l-én lép hatályba. Addig kikristályosodik a pályázat finanszírozása. EU-s pályázatról van szó, 
mely 90 %-os támogatási intenzitású, lehetséges még, hogy a maradék 10 %-os önerőre is pályázzon 
az önkormányzat. 
 
Megállapítja, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-
testületet, aki az elhangzottakkal 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 

 
10/2012. (III. 31.) sz. rendelete 

 
a házi víztisztító berendezés beépítésének támogatásáról szóló 8/2012. III.14. önkormányzati 

rendelet hatályba lépéséről 
 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1949. évi XX. törvény 4/A. § (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

(1) A házi víztisztító berendezés beépítésének támogatásáról szóló 8/2012. (III.14.) 
önkormányzati rendelet 2012. június 1. napján lép hatályba 
 
(2) Ez a rendelet 2012. március 31. napján lép hatályba. 
 
 

2.) A polgármesteri hivatal régi épületének helyi egyedi védelem alá helyezése 
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy e napirendi ponttal kapcsolatban is lát pályázati 
lehetőséget a felújításra vonatkozóan. Véleménye, hogy ez az épület mindenféleképpen megérdemel 
annyit, hogy a védettséget megkapja. Átadja a szót a képviselő-testületnek. 
 
Kravecz Lászlóné képviselő: mivel az egészségügyi intézmény épülete is egyidős a polgármesteri 
hivatal épületével, javasolja ennek az épületnek is a védelem alá helyezését.  
 
Mészáros Sándor polgármester javasolja, hogy bízzák meg a főépítész urat ennek az épületnek a 
szakmai előkészítésével is. Nem gondolja, hogy ennek bármiféle akadálya lenne. 
 
Megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki az elhangzott 
javaslat-kiegészítéssel az előterjesztést 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: 

 
53/2012. (III. 30.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
helyi egyedi védelem alá kívánja helyezni a polgármesteri 
hivatalnak korábban helyet adó, valamint a védőnői, 
gyermekorvosi, fogorvosi és háziorvosi szolgálatnak helyet 
adó épületeket. 
 
A képviselő-testület megbízza az önkormányzati főépítészt, 
hogy a helyi védetté nyilvánítás szakmai előkészítését végezze 
el. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Nyeste László önkormányzati főépítész 
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3.) Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása pályázat benyújtása 

 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi pont kapcsán elmondja, hogy olyan pályázati lehetőség 
van nyitva, mely április 2-án zárul és a központi költségvetési törvényben szerepel közbiztonság 
növelésére szolgáló fejlesztések kapcsán egy előirányzott összeg. Ebből szeretné, ha Nyáregyháza is 
tudna támogatást kapni. Az összköltség 80 %-a a támogatás, maximum 10.000.000,- Ft támogatásra 
lehet pályázni, bruttó értékben 12.500.000,- Ft-os beruházást lehet e tárgyban megvalósítani. Ebben 
az esetben az önerő 2.500.000,- Ft-ot jelent.  
A pályázat szempontjából mindkét projekt előkészítése megtörtént, beadható. Javasolja a pályázat 
benyújtását. 
 
Megállapítja, hogy az elhangzottakkal 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: 

 
54/2012. (III. 30.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot kíván benyújtani a Magyarország 2012. évi 
központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény 5. melléklet 13. pont c) alpont szerinti „Közbiztonság 
növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” című pályázati 
felhívásra, a Jókai utcai járda kiépítése, és a Nyáry Pál úton 
gyalogos átkelőhely és buszöböl kialakítása érdekében. 
 
A képviselő-testület saját forrásként a 2.493.707,- Ft önrészt 
költségvetési rendeletében biztosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokat az 
önkormányzat nevében tegye meg. 
 
 

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel, javaslat nem érkezett, a 
rendkívüli ülés napirendjén szereplő kérdéseket a Képviselő-testület megtárgyalta,  az ülést 1315 

órakor bezárja.  
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       Mészáros Sándor                                                                                   Zinger Miklós                                                                                                                                    
          polgármester                                                                                             jegyző                                        
 
 

 


