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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült:  Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 10. napján 

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

 
Jelen vannak:  
  
  szavazati joggal:   Mészáros Sándor polgármester  
     Maszel László alpolgármester 

Albert Ottó 
Bagoly Lászlóné 
Csiló Istvánné 
Kravecz Lászlóné  
Ország Mihály András képviselők 

 
tanácskozási joggal:  Zinger Miklós jegyző 

 
Mészáros Sándor polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait és a megjelent vendégeket. 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fős Képviselő-testület 7 tagja megjelent. 
Napirend kiegészítést javasol:  az óvoda alapító okiratának módosítása, ill. tanyafejlesztési pályázat. 
Napirend előtt hozzászólási szándékát jelzi Ország Mihály András képviselő, azzal a kiegészítéssel, 
hogy azt a 4. napirendi pont tárgyalásának befejezése után szeretné megtenni, mivel az első négy 
napirenddel kapcsolatosan meghívott vendégek idejét nem szeretné rabolni.  
  
Mészáros Sándor polgármester választ kér Zinger Miklós jegyzőtől, hogy erre van-e lehetőség? 
 
Zinger Miklós jegyző válaszolva a kérdésre elmondja, hogy napirend előtt teheti ezt meg. Az SzMSz 
szerint napirend előtti felszólalást írásban egy órával a testületi ülés előtt be kell adni.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy ebben az esetben az SzMSz-től eltérnek, kérdezi a 
képviselő-testületet, hogy egyetértenek-e ezzel. A képviselő-testület többségi igen szavazattal 
elfogadja az SzMSz-től való eltérést, Ország Mihály András képviselőnek lehetőséget adnak a 4. 
napirend után hozzászólásra. 
 
Megállapítja, hogy egyéb javaslat nem érkezett, így a képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak 
szerint fogadta el: 
 

1.) Falugazdász beszámolója 
Előadó: Kandó László falugazdász 

 
2.) Szemétszállítási díj meghatározása 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
Naske Adrienn Saubermacher Kft. 

 
3.) Szilárdhulladék kezelés közszolgáltatás közbeszerzés lebonyolítása 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

4.) Fajka Lajos beadványa 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 Mészáros Pál körzeti megbízott 

 
5.) Ország Mihály András képviselő hozzászólása 
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6.) Költségvetés módosítás 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

7.) Elmaradt képviselői tiszteletdíjak kifizetése 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
8.) Petőfi Sándor u. 4. szám alatti önkormányzati bérlakások tetőfelújítása 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

9.) Járdaépítési kérelmek 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
10.) Kerítésépítési kérelem 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

11.) Lakó-pihenő övezet kialakítása, fekvőrendőr elhelyezése 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
12.) Vodafone bérleti szerződés módosítására vonatkozó kérelem 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

13.) Temető ravatalozója környezetének felújítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
14.) Útépítésre- és javításra vonatkozó árajánlat elfogadása 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

15.) Településszerkezeti terv módosítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
16.) II. körzeti védőnő költségtérítése 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

17.) Gerje-menti Kistérségi Területfejlesztési Társulás megszüntetése 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
18.) Közmeghallgatások előkészítése 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

19.) TÁMOP 3.1.4 pályázaton való részvétel 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
20.) Napsugár Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

21.) Tanyafejlesztési pályázat 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
22.) Iskolaigazgatói álláshelyre érkezett pályázatok elbírálása 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

23.) Polgármesteri tájékoztató  
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
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1.) Falugazdász beszámolója 
 
Mészáros Sándor polgármester üdvözli Kandó László falugazdászt és felkéri rövid bemutatkozásra. 
 
Kandó László falugazdász ismerteti személyes adatait. Elmondja, hogy az elmúlt évben került 
Monorra. Jelenleg 17 községet egyedül lát el, így ügyfeleket csak Monoron tud fogadni. A gazdák felé 
az a kérése, akik a kárenyhítési hozzájárulásba beléptek, azok tegyék meg bejelentésüket a hivatal felé, 
mert csak így kaphatnak kárenyhítést, juttatást. Hiányolja, hogy a mezőgazdaságban felhasznált 
gázolaj jövedéki adó visszatérítést kevesen veszik igénybe a termelők közül. Véleménye szerint ezt 
célszerű volna jobban kihasználni. Kéri beszámolójának elfogadását és várja a kérdéseket. 
 
Mészáros Sándor polgármester kérdése a falugazdászhoz: mennyire ismeri a tanyafejlesztési 
pályázatot, illetve vannak-e pozitív tapasztalatai ezzel kapcsolatban? 
Kéri még, hogy falugazdászi tevékenységével kapcsolatban felmerült pályázatokról, információkról 
tájékoztassa a lakosságot. Az önkormányzat kéthavonta megjelenő újságában ezeket közölni fogja. 
 
Kandó László falugazdász válaszolva a kérdésre elmondja, hogy nem ismeri a pályázat tartalmát, de 
utána fog nézni. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a 
képviselő-testületet, aki elfogadja a falugazdász beszámolóját, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, a következő határozatot 
hozta: 
 

111/2012. (VII. 10.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Falugazdász 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóját 
elfogadta. 

 
 

2.) Szemétszállítási díj meghatározása 
 
Mészáros Sándor polgármester köszönti a napirendi ponttal kapcsolatban megjelent Naske Adriennt a 
Saubermacher Kft. képviselőjét. Kéri a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökét 
ismertesse álláspontjukat. 
 
Albert Ottó képviselő: a bizottság a napirendi pontot tárgyalta, de állást nem foglalt, mivel több 
kérdés felmerült.  
Kifogásolja, hogy a Saubermacher Kft. szállító munkásai saját ruhájukban dolgoznak, valamint a 
cafetéria juttatást nem kellene a lakosságra terhelni.  
 
Ország Mihály András képviselő: a költségelemzésben egy literre jutó fajlagos díjtétel 3,75 Ft + Áfa 
összegben szerepel. Ez a díjtétel a lerakási díjat és a szállítási díjból tevődik össze. Összességében 
9,1 %-ot kíván emelni a szolgáltató, az infláció rátája viszont 5,6 %. Kérése, hogy az inflációval 
megegyező díjtétel módosítást hajtsanak végre.  
 
Naske Adrienn a Saubermacher Kft. képviselője: az is elfogadott tény, hogy a szállításban két jelentős 
tényező van, ami költségnövelést eredményez. Az egyik az üzemanyagár emelkedése, amire nincs 
ráhatásuk, (ez elmúlt időszakban 24 %-os áremelkedést jelentett), a másik költségnövelési tényező, 
mely törvényi kötelezettség számukra, a bérkompenzáció, szintén 10,6 %-ot jelent. A lerakási díj 
valóban emelkedni fog, ill. a 2,10 Ft-ba benne van a szelektív hulladék rendszerhasználati díja, mely 
1,30 Ft. A hulladékot értékesíteni nem lehet, csak lerakni, melyért fizetni kell. Az emelés csak a 
szállításra vonatkozik. Nem foglalkoztak azzal a költségtényezővel, ami a kintlévőségeik fedezetét 
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tartalmazza, mely Nyáregyháza település tekintetében 8.300.000,- Ft. Ennek költségeit nem fogják 
ráterhelni a rendesen fizető lakókra. Komoly és határozott lépéseket fognak tenni a tartozókkal 
szemben a jogszabályi lehetőségeket figyelembe véve. Elismeri, hogy vita kérdése lehet a cafetéria 
juttatás lakókkal általi megfizettetése, de kompromisszum készen érkezett, és egy százalékos 
csökkentést ajánl fel a tervezettel szemben. 
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy a kintlévőségeket nem lehet érvényesíteni az árban. 
Az önkormányzat rendeletében a fajlagos literenkénti díjat kell szerepeltetni, így a megegyezés 
alapján 3,7 Ft + Áfa/liter tétel szerepelne. Kéri a képviselő-testületet, aki az elhangzott javaslattal 
egyetért, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 7 tagja, 6 igen szavazattal, 1 ellenében, tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozta: 
 

112/2012. (VII. 10.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
szilárdhulladék közszolgáltatás egy literre jutó fajlagos 
díjtételét 3,7 Ft + Áfa/liter összegben elfogadja. 

 
Mészáros Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, aki a szilárdhulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési rendelet-tervezet véleményezésre történő megküldésével egyetért szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, a következő határozatot 
hozta: 
 

113/2012. (VII. 10.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 
helyi közszolgáltatásról szóló 15/2009. (XII.01.) 
önkormányzati rendelet módosításának tervezetével egyetért és 
az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek, valamint az 
illetékes fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületnek 
véleményezésre megküldeni rendeli. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

3.)  Szilárdhulladék kezelés közszolgáltatás közbeszerzés lebonyolítása 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy az ÁÜTŐ Menver Általános Üzletviteli 
Tanácsadó Kft. adott ajánlatot a közbeszerzés nettó 350.000,- Ft-ért történő lebonyolítására. A három 
évvel ezelőtti közbeszerzést is ők bonyolították ugyanennyi összegért. A Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, kéri a bizottság elnökét, 
ismertesse állásfoglalásukat. 
 
Albert Ottó képviselő a bizottság elnöke elmondja, hogy támogatják a határozati javaslat elfogadását. 
 
Maszel László alpolgármester támogatja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Kravecz Lászlóné képviselő: javasolja az ajánlattevő cég elfogadását. A korábbi években állandó 
partnerei voltak az önkormányzatnak, precízen, pontosan végezték munkájukat.  
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Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a 
képviselő-testületet, aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, a következő határozatot 
hozta: 
 

114/2012. (VII. 10.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
350.000,- Ft + 27 % Áfa díjazás ellenében megbízza az ÁÜTŐ 
Menver Általános Üzletviteli Tanácsadó Kft-t a Nyáregyháza 
települési szilárd hulladék gyűjtése, ártalmatlanító helyre 
szállítása, a köztemetőben keletkező hulladék elszállítása, 
évente kétszeri lomtalanítás és lakossági veszélyes 
hulladékgyűjtő akció elvégzése tárgyú közbeszerzési eljárás 
lebonyolításával. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
szükséges megállapodást aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

4.) Fajka Lajos beadványa 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban 
meghívta Mészáros Pál körzeti megbízottat. Összefoglalva a beadványban elmondottakat: vannak 
többen, akik úgy érzik, hogy a gépjárművel kapcsolatos rendőri intézkedések hathatósan, néha talán 
túlzóan működnek, viszont adott dolgok vizsgálata, helyszínre történő kiérkezés nem történik a 
lakosok elvárásának megfelelően. Kéri a képviselőket, ha bármi kiegészítésük van, tegyék meg. 
 
Maszel László alpolgármester: felháborítónak tartja, hogy a községben lévő kb. száz kisebbségi 
személy a lakosságot terrorizálja. Lehet, hogy a törvény nem biztosít megfelelő jogokat ennek a 
dolognak a kezelésére, de ennek ellenére több segítséget vár el a rendőrségtől. Konkrét esetre utal, 
amikor segítséget kértek a rendőrségtől, két és fél óra múlva jöttek ki, addigra ezek a bizonyos 
személyek már árkon-bokron túl voltak. Tudomása van arról is, hogy ezek a személyek életveszélyes 
fenyegetést ismertek el a rendőr járőr előtt, ő viszont nem intézkedett.  
Véleménye szerint a körzeti megbízottnak Nyáregyházán kellene tartózkodnia, itt teljesíteni feladatát, 
nem Pilisen. Nehezményezi, hogy a körzeti megbízottat telefonon sem tudja elérni.  
 
Bagoly Lászlóné képviselő: a probléma megoldására egyetlen lehetőséget lát, kamerarendszer 
felszerelését a községben. Érdemes lenne egy olyan településvezetőt meghívni testületi ülésre, ahol 
már kivitelezésre került a rendszer pályázati pénzből, hogy ismertesse tapasztalataikat. Alsónémediben 
már működik ilyen rendszer, és a bűncselekmények száma a nullára csökkent.  
 
Mészáros Sándor polgármester reagálva a javaslatra elmondja, hogy a pályázati lehetőségek sem 
nagyon kedveznek a rendszer kialakítására.  
A kamerarendszert nem elég telepíteni, hanem figyelni is kell, amit nem tehet meg akárki. Lehetne 
csatlakozni a Monori Rendőrkapitánysághoz, de az üzemeltetési díj több millió forint lenne. 
 
Ország Mihály András képviselő: véleménye szerint a beadvány arra irányul, hogy történnek olyan 
komoly esetek, amikor az tapasztalható, hogy a rendőrség elfordítja a fejét. Aránytalanságot érez a 
lakosság a rendőri intézkedésekben.  
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Kravecz Lászlóné képviselő: korábbi évek tapasztalatai, hogy az említett személyek büntetései tucat 
számra érkeztek az önkormányzathoz, de sajnos ezek a bírságok nem behajthatók. Véleménye szerint 
a körzeti megbízott megteszi a szükséges intézkedéseket, de a behajtás elmarad, mivel jövedelmük 
nincs, szociális juttatásokból pedig nem vonható le.  
 
Albert Ottó képviselő: továbbra is hiányolja a körzeti megbízott jelenlétét a községben. Korábbi 
tapasztalata, hogy elég az, ha rendszeresen csak igazoltatják az említett személyeket. 
 
Fajka Lajos nyáregyházi lakos: felháborítónak tartja a kisebbség viselkedését főleg akkor, amikor 
pénzt kapnak. Szükségesnek tartja, hogy a körzeti megbízott rendszeresen tartson fogadóórát. 
Ezenkívül kéri még, hogy a játszótér környékét az esti órákban fokozottabban ellenőrizzék. 
Kifogásolja még, hogy a nehézgépjárművek tönkreteszik az utakat, a Mátyás király út az elmúlt évben 
javítva lett, de sajnos már rá két hétre ismét kátyúk keletkeztek. 
 
Mészáros Pál körzeti megbízott: a felmerült problémák nagy részét már az előző testületi ülésen 
megbeszélték. Vannak szabálysértések, bűncselekmények, de nem több mint az elmúlt évben. Sajnos 
ezt nem tudja megszüntetni. Olyan eset is előfordul, hogy az állampolgár végighallgatja a fürdőszoba 
ablakából, hogy a szomszédjába betörnek, de a rendőrségre nem jelenti be a cselekményt. Támogatná 
a kamerarendszert, mert a tapasztalat az, hogy nullára csökkennek a bűncselekmények. A 
fogadóórával kapcsolatban kérdezi, hogy a polgármesteri hivatal épületében kaphatna-e egy 
helyiséget, ahol el tudná látni feladatát, így a fogadóórán kívül még pluszban itt tudna lenni. 
 
Kelemen Norbert református lelkész: kéri a körzeti megbízottat számoljon be az orvvadászok 
elfogásáról.  
 
Mészáros Pál körzeti megbízott: elmondja, hogy visszaélés lőfegyverrel bűncselekmény kapcsán egy 
személyt sikerült tetten érni. 
 
Maszel László alpolgármester: természetesen ez is hozzátartozik a rendőrségi munkához, de úgy 
gondolja, hogy az orvvadászat kisebb jelentőségű dolog, mint amit ő felvetett az elején.  
 
Zinger Miklósné családsegítő: javasolja, hogy az idősek napközi otthonában kapjon helyet a körzeti 
megbízott, ott internet hozzáférés is van.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb kérdés, 
észrevétel nem érkezett. A helyiséggel kapcsolatban egyeztetés szükséges. 
 
 

5.) Ország Mihály András képviselő hozzászólása 
 
Ország Mihály András képviselő köszönetet mond azoknak a képviselőknek, akik megadták részére 
a lehetőséget, bár hat éve képviselő és arra nem volt még példa, hogy valaki napirend előtt ne 
kaphasson szót. 
Az általános iskolában a leendő 4. osztályos tanulók szüleinek levelét olvassa fel, melyben kérik, hogy 
Szemők Mariann és Kosteczki Árpádné pedagógusok taníthassák gyermekeiket. Az igazgatónő 
személyes okra hivatkozva nem kívánja a továbbiakban alkalmazni Szemők Mariannt.  
Nem értik, hogy miért az iskola egyik legjobb pedagógusát kell elküldeni. Gyermekeik érdekeiért, 
valamint Szemők Mariann pedagógusért harcolnak. Bíznak a képviselő-testület támogatásában, hogy 
meg tudják győzni az igazgatónőt, mennyire fontos a diákok érdeke.  
 
Amiért a szülők idáig jutottak, az volt, hogy két nappal a tanítás befejezése előtt az igazgatónő 
rendkívüli szülői értekezletet tartott az említett osztálynak. Itt elmondta, hogy Szemők Mariannt 
mindenképpen el kívánja távolítani az iskolából, mivel az újonnan bevezetésre kerülő „Arizona” 
programba nem illik bele a pedagógus.  
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Elmondja, hogy Szemők Mariann már másfél évtizede foglalkozik a hátrányos helyzetű, 
mélyszegénységben élő gyermekekkel. Több cigánygyermeket hordott versenyre, élelmet vásárolt 
részükre, sokszor vitte a gyermekeket iskolából haza, vagy kórházba is. Szakköröket szervez, 
kirándulni viszi a gyermekeket, idén például szülei nyaralójába, hogy ne kelljen a szülőknek annyit 
fizetni. Minden vasárnap gyermek-istentiszteletet tart a reformátusoknak.  
 
Az igazgatónő kifogyott az érvekből, mikor sorra cáfolták állításait a szülők, ingerülten kijelentette, 
hogy Szemők Mariann pedagógusnak mindenképpen mennie kell, a kutyáját sem bízná rá, és teátrális 
mozdulatokkal megerősítette, hogy hiába fordulnak a szülők a polgármester úrhoz, ő sem fog segíteni 
nekik.  
Kéri polgármester urat ne álljon egy hazugságokkal fűszerezett gyűlöletkampány élére, mert a harag 
rossz tanácsadó, a gyűlölet kiváltképp. Szülők, nyáregyházi lakosok kérik polgármester urat, hogy 
állítsa meg e féktelen dühöt. Kéri, hogy minden nyáregyházi állampolgárt az egyenlő bánásmód 
elvének betartása alapján ítéljen meg. Személyes gyűlölet alapján senkit ne lehessen meghurcolni.  
 
Bagoly Lászlóné képviselő, az iskola igazgatója: a szülőknek elmondja, nyugodtan menjenek haza, 
olyan döntést hozott, ami a gyerekekre nézve maximálisan tökéletes és így a szülőkre is. Július 16-án 
9 órakor fogja közölni Szemők Mariannal, hogy mindkét tanító néni megmaradhat a 4/A osztálynak. 
Megköszöni a szülőknek az érdeklődést és a részvételt. 
 
Kelemen Norbert református lelkész: látható, hogy az ügyben nagyon sok az indulat, és amit a 
képviselőknek látni kell, hogy nekik nem szabad megsértődni, azért ülnek a testületben, mert a 
lakosság megbízta őket képviseletükkel. Ne a saját meggyőződésüket képviseljék, hanem azok 
meggyőződését, akik megválasztották őket, ez a demokrácia. 
 
Mészáros Sándor polgármester egyetért a felvetéssel, mivel a volt polgármester asszony a tizenkét 
évet lezáró tájékoztatójában is leírta, hogy hiány volt a településen a tájékoztatás gyakorisága és 
minősége, amin javítani kell. Ezért hozták létre az újságot, ez a képviselő-testület szíve ügye, hogy 
hiteles és világos tájékoztatást kapjanak a lakosok a képviselő-testület munkájáról.  
 
Bagoly Lászlóné képviselő: lelkész úr felvetésére válaszolva elmondja, hogy ő a település érdekeit 
figyelembe véve, ennek szellemében tevékenykedik. Kérdése Kelemen Norbert lelkész úrhoz, hogy 
miért állt ennek a kezdeményezésnek az élére, és Szemők Mariann szakmai munkáját mi alapján ítéli 
meg? 
 
Kelemen Norbert református lelkész: nem állt a kezdeményezés élére, de amikor a szülők 
megkeresték, akkor úgy gondolta, hogy ez kötelessége, mivel Szemők Mariann pedagógust tizenhét 
éve ismeri, és dolgozik vele együtt. Figyelemmel kíséri, hogy Szemők Mariann hogyan tanít. Úgy 
gondolja, sokkal többször hallotta azt, hogy Szemők Mariann hogyan adja át tudását a diákoknak, mint 
az igazgatónő.  
 
Rácz Zoltánné nyáregyházi lakos  kérdése az igazgatónőhöz: hány év tanítói tapasztalattal rendelkezik, 
hogy igazgatónak választották, mivel előtte büfésként dolgozott, miért kérdőjelezi meg a tizenöt év 
pedagógusi tapasztalattal rendelkező munkáját. Kérdése még, hogyan mondhat egy igazgató olyat, 
hogy még a kutyáját sem merné rábízni a tanárra.  
 
Bagoly Lászlóné képviselő: az, hogy valaki tizenöt éve a pályán van, nem jelenti azt, hogy azóta 
tökéletesen és pedagógiai hitvallásnak megfelelően végzi munkáját. Törvények szerint tanítói 
tapasztalata meg van ahhoz, hogy igazgató lehessen. A rendkívüli szülői értekezletet a demokrácia 
jegyében hívta össze. Intézményvezetőként megtehette volna, hogy nem veszi figyelembe senkinek az 
álláspontját, véleményét.  
 
Rácz Zoltánné nyáregyházi lakos: az igazgatónő nem válaszolt kérdésére, így ezt ő megteszi. Lehet, 
hogy az igazgatónő, ha csak két napra a kutyáját odaadná Szemők Mariann pedagógusnak, akkor a 
kutyája többet nem kívánkozna vissza az igazgatónőhöz. 
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Mészáros Sándor polgármester úgy gondolja, hogy e vita folytatásának nincs értelme, a képviselő-
testületnek nem dolga, hogy ebben állást foglaljon. Megadja a szót a képviselőknek, akik eddig 
jelentkeztek és utána a vitát le fogja zárni. 
 
Ország Mihály András képviselő: nehezményezi, hogy háromnegyed évvel ezelőtt kérdéseket tett fel 
az igazgató asszonyhoz, melyre választ a mai napig nem kapott. Ezenkívül kért egy szeptemberi 
jegyzőkönyvet, melyet szintén nem kapott meg. Felkereste az oktatási jogok biztosát, beszélt egy jogi 
referenssel, kinek véleménye, hogy amit az igazgató asszony a szülői értekezleten művelt erősen 
jogsértő több szempontból.  
 
Kravecz Lászlóné képviselő: figyelmébe ajánlja az igazgató asszonynak, hogy az ő feladata 
pedagógus etika normáinak a betartása és betarttatása, mert erre esküdött fel. Ilyen kijelentéseket, 
melyek itt elhangzottak tőle egy kollégájáról a szülők előtt nem tehet, még akkor sem ha az indokolt 
lenne. Az, hogy nem indokolt, abban biztos, mivel Szemők Mariann óráin nem egyszer részt vett. 
Mindig látta pedagógusi rátermettségét, módszertani kultúráját. Ugyancsak látta, hogyan foglalkozik a 
református gyermekekkel. Félre kell tenni az egyéni sérelmeket. A közalkalmazotti törvényben nem 
létezik olyan, hogy valakit személyes okokra hivatkozva elküldjön. Szeretné kérni, hogy az egymás 
közötti személyes problémát félretennék. Ha pedig mégis úgy látja az igazgatónő, hogy Szemők 
Mariann pedagógusra nem bízna rá senkit, akkor lehetősége van külső szakmai szakértő véleményét 
kérni, aki ellenőrzi, hogy nevezett pedagógus alkalmatlan-e a pályára.  
Örül annak, hogy sokan kiállnak Szemők Mariann mellett, mert ezzel bebizonyították, hogy a 
közösségnek van ereje, sikereket kíván további munkájához. 
 
 

6.) Költségvetés módosítás 
 
Mészáros Sándor polgármester: a napirendi pontot a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi 
Bizottság tárgyalta, átadja a szót a bizottság elnökének, ismertesse állásfoglalásukat. 
 
Albert Ottó képviselő: a bizottság támogatja a rendelet módosítását. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-
testületet, aki a rendelet módosításával egyetért, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő rendeletet 
alkotta: 
 

 
NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

Képviselő-testületének 
 

19/2012. (V.16.) sz. rendelete 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló  
4/2012. (II.15.) sz. rendelet módosításáról 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) 
bekezdésében meghatározott gazdálkodási feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a Nyáregyháza 
Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 4 /2012. (II.15.) önkormányzati rendelet 
módosítására a következőket rendeli el: 
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1. § 
 

A Nyáregyháza Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.15.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §.a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3.§. A képviselő Testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit is – 2012. évi 
költségvetési 
 

a) kiadási főösszegét    742 972 ezer forintban, 

melyből:   - működési kiadás  703 596 ezer forint 
                              - felhalmozási kiadás    39 376 ezer forint 
           halmozódás mentes kiadási főösszegét  475 652 ezer forintban, 
           melyből: -   működési kiadás  436 276 ezer forint 

-     felhalmozási kiadás           39 376 ezer forint 

          b)   bevételi főösszegét    720 692 ezer forintban, 
                       melyből:  - működési bevétel  699 493 ezer forint 
                              -  felhalmozási bevétel    21 199 ezer forint 
                       halmozódás mentes bevételi főösszegét  453 372 ezer forintban állapítja meg, 
            melyből: - működési bevétel    432 173 ezer forint 
                 - felhalmozási bevétel     21 199 ezer forint. 

 
A működési hiány 4 103 ezer, a felhalmozási hiány 18 177 ezer forint. 
 
A hiány fedezetét az önkormányzat hitelfelvétellel biztosítja”   

 
      2. §. 

 
 (1) A Rendelet 4. § (1) és 5. § (1) bekezdésében meghatározott 2. számú melléklete helyébe ezen 
rendelet 1. számú melléklete lép. 

 
(2) A Rendelet 4. § (2) és 5. § (2) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklete helyébe ezen 
rendelet 2. számú melléklete lép. 
 
(3) A Rendelet 7. § (1) bekezdése a következőkre módosul: 
 

„7.§. (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
Az önkormányzat tartaléka összesen:   6 495 ezer forint 

ebből: általános tartalék     2 000 ezer forint 
            céltartalék     4 495 ezer forint” 

 
(4) A Rendelet 7. § (2) bekezdésében meghatározott 13. számú melléklete helyébe ezen rendelet 
3. számú melléklete lép. 

 
(5) A Rendelet 8. § a) pontjában meghatározott 17. számú melléklete helyébe ezen rendelet 4. 
számú melléklete lép. 
 

 
 

3. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit visszamenőleg kell 
alkalmazni. 
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7.) Elmaradt képviselői tiszteletdíjak kifizetése 
 
Mészáros Sándor polgármester: szintén tárgyalta a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi 
Bizottság, kéri a bizottság elnökét mondja el álláspontjukat. 
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság javasolja a tiszteletdíjak 
kifizetését, a határozati javaslat szerint. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy kérdés, javaslat nem érkezett. Kéri a képviselő-
testületet, aki a határozati javaslatban foglaltakat elfogadja, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 7 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, egy tartózkodás mellett, a következő 
határozatot hozta: 
 

115/2012. (VII. 10.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
korábbi ciklusban elmaradt, 6.072.000,- Ft összegű képviselői 
tiszteletdíjak kifizetését rendeli el. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjon. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

8.) Petőfi Sándor u. 4. szám alatti önkormányzati bérlakások tetőfelújítása 
 
Mészáros Sándor polgármester kéri Albert Ottó képviselőt a Pénzügyi, Településfejlesztési és 
Ügyrendi Bizottság elnökét mondja el a bizottság álláspontját. 
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság a határozati javaslatban 
megfogalmazottak elfogadását javasolja. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, észrevétel 
nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, a következő határozatot 
hozta: 
 

116/2012. (VII. 10.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elhatározza a Petőfi Sándor út 4. szám alatti önkormányzati 
lakások tetőszerkezetének felújítását és a képviselő-testület 
megbízza a polgármestert, hogy a munka elvégzésére 
árajánlatokat kérjen be építési vállalkozásoktól és a legolcsóbb 
ajánlatot adó vállalkozót bízza meg a munkák elvégzésére. Az 
anyag és a munkadíj fedezetét a képviselő-testület 
költségvetési rendeletében biztosítja. 
 
Határidő: augusztus 31. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
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9.) Járdaépítési kérelmek 
 
Mészáros Sándor polgármester kéri a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökét, 
ismertesse állásfoglalásukat. 
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke elmondja, hogy támogatják a határozati javaslat elfogadását. 
A bizottság olyan döntést hozott, hogy ebben az évben már további kérelmeket ne támogasson a 
testület. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem érkezett. Kiegészíti a 
határozati javaslatot azzal, hogy az idei évben még beérkező kérelmeket a képviselő-testület a 
következő évben tárgyalja. Kéri a képviselő-testületet, aki ezzel a módosítással a határozati javaslatot 
elfogadja, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, a következő határozatot 
hozta: 
 

117/2012. (VII. 10.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az alábbi táblázat szerint biztosít anyagot járdaépítéshez, 
felújításhoz. 
 

 
 

Kérelmező neve Címe Módja 
Járda 
hossza 

(m) 

Járda 
széles-
ség (m) 

Anyag 
sóder 
(m3) 

Anyag 
cement 

(q) 
Ár 

Deák Ferencné Kölcsey F. út 52. építés 22 1,3 4,0 8,0  
Kiss Ferenc Kölcsey F. út 80. építés 17 1,2 3,0 6,0  
Kocsis Józsefné Kossuth L. u. 31. felújítá

s 
23 1,2 3,0 8,0  

Király János Kossuth L. u. 23. felújítá
s 

23 1,2  3,0 8,0  
Vida Péter Kossuth L. u. 21. felújítá

s 
23 1,2 3,0 8,0  

Rácz Lászlóné Ady Endre út 5. felújítá
s 

32 1,2 4,0 11,5  
Összesen   140  20,0 49,5 229.650,- 

 
 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy 
határozatáról az érintetteket értesítse, az anyagok 
beszerzéséről, valamint az elvégzett munkák minőségének és 
egységességének ellenőrzéséről a polgármesteri hivatal 
közreműködésével gondoskodjon. Az anyagszükséglet 
fedezetét a képviselő-testület költségvetési rendeletében 
biztosítja.  
 
Az idei évben még beérkező kérelmeket a képviselő-testület a 
következő évben tárgyalja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
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10.)  Kerítésépítési kérelem 
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy a napirendi pontot a Pénzügyi, Településfejlesztési és 
Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Kéri a bizottság elnökét ismertesse állásfoglalásukat. 
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke elmondja, hogy a kérdéses ingatlan önkormányzati 
tulajdonban van és az önkormányzatnak kötelessége megcsinálni a kerítést, így a határozati javaslat 
elfogadását javasolják. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-
testületet, aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, a következő határozatot 
hozta: 
 

118/2012. (VII. 10.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
helyt ad a kérelemnek és 50 méter hosszon elkészítteti a 
kerítést: acél oszlopokkal és kerítéshálóval kialakítva, 1,8 
méter magasságban. 
 
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy 
határozatáról az érintettet értesítse. A munkálatok anyagi 
fedezetét a Képviselő-testület költségvetési rendeletében 
biztosítja. 
 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

11.) Lakó-pihenő övezet kialakítása, fekvőrendőr elhelyezése 
 
Mészáros Sándor polgármester átadja a szót a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
elnökének ismertesse, mit döntött a bizottság a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke elmondja, hogy arra az álláspontra jutottak, hogy az érintett 
utcákban lakókat kérdőíven keresztül meg kell kérdezni a kialakítással kapcsolatban.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem érkezett. Határozati 
javaslat, hogy a Kossuth és a Kölcsey utcában lakossági igényfelmérést kell végezni, és ennek 
eredményét a következő testületi ülésre viszi. Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, 
szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 7 tagja, 6 igen szavazattal, 1 ellenében, tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozta: 
 

119/2012. (VII. 10.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megbízza a polgármestert, hogy mérje fel a Kossuth és 
Kölcsey utca lakosainak igényét a forgalomlassító eszközök 
kiépítésének vonatkozásában. 
 
Határidő: 2012. szeptember havi rendes ülés 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
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12.) Vodafone bérleti szerződés módosítására vonatkozó kérelem 
 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban átadja a szót a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Elnökének ismertesse állásfoglalásukat. 
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság elfogadta a Vodafone ajánlatát. 
Ugyan csökkenteni fogja az éves bérleti díjat 630.356, Ft-ra, de 2017-ben ezt a csökkenést 
kompenzálná. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a 
képviselőket, aki elfogadja a Vodafone díjcsökkentési kérelmét és felhatalmazza a polgármestert az 
elfogadási nyilatkozat aláírására, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 7 tagja, 6 igen szavazattal, 1 ellenében, tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozta: 
 

120/2012. (VII. 10.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Vodafone Magyarország Zrt. szerződésmódosítási kérelmét 
elfogadja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az elfogadási nyilatkozat 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

13.) Temető ravatalozója környezetének felújítása 
 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy árajánlatok 
beérkeztek, a bizottság megtárgyalta, átadja a szót a bizottság elnökének ismertesse állásfoglalásukat.  
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke elmondja, hogy három ajánlat érkezett. A két legolcsóbb 
ajánlat elfogadását támogatják.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy 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 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, a következő határozatot 
hozta: 
 

121/2012. (VII. 10.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
ravatalozó kőműves munkáinak elvégzésére vonatkozóan az a 
PACO 78 BT., ácsmunkáinak elvégzésére vonatkozóan az a 
FA-KOVI Kft. – a határozat mellékletét képező – ajánlatát 
fogadta el. 
A Testület megbízza a polgármestert, hogy a szükséges 
szerződéseket kösse meg. 
 
Határidő: 2012. augusztus 15. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
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14.) Útépítésre- és javításra vonatkozó árajánlat elfogadása 
 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban átadja a szót a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökének, ismertesse állásfoglalásukat.  
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke elmondja, hogy az Epres Trans Kft. ajánlatának elfogadását 
javasolja a bizottság, mely az Illatos út javítására terjed ki. 
 
Kravecz Lászlóné képviselő kérdése, hogy a Mátyás király út javítása megoldható-e? 
 
Mészáros Sándor polgármester: ha nem sikerül a Mátyás király út korábbi javítását végző vállalkozót 
utolérni, akkor meg kell csináltatni az utat, és részükre ki kell számlázni, de jobb lenne ha 
garanciálisan el tudnák végeztetni.  
Megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki a határozati 
javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, a következő határozatot 
hozta: 
 

122/2012. (VII. 10.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az Epres Trans Kft-nek az Illatos út felújítására vonatkozó – a 
határozat mellékletét képező – árajánlatát elfogadja, a 
megvalósításhoz szükséges fedezetet költségvetési 
rendeletében biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
szükséges megállapodást aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

15.) Településszerkezeti terv módosítása 
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy bizottsági ülésen a napirendi pontot tárgyalták. Kéri a 
bizottság elnökét ismertesse állásfoglalásukat.  
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a napirendi ponttal 
kapcsolatos határozati javaslat elfogadását a bizottság egyhangúan támogatta. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-
testületet, aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, a következő határozatot 
hozta: 
 

123/2012. (VII. 10.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elhatározza a Nyáregyháza külterület 0238/3, 0238/16 hrsz-ú 
és a Nyáregyháza külterület 0132/25, 124/20, 147/2 hrsz-ú 
ingatlanok belterületbe csatolható területté nyilvánítását. 
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy 
gondoskodjon a Szerkezeti Terv módosításáról a határozat 
értelmében, és a tervmódosítás költségeit a kérelmezőkre 
terhelje. 
 
Határidő: augusztus 31. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

16.) II. körzeti védőnő költségtérítése 
 
Mészáros Sándor polgármester átadja a szót a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
elnökének ismertesse állásfoglalásukat a napirendi ponttal kapcsolatosan. 
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke elmondja, hogy egyhangúan támogatták a határozati 
javaslatban foglaltak elfogadását. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy kérdés, észrevétel, más javaslat nem érkezett. 
Javasolja kiegészíteni a határozatot azzal, hogy a költségtérítés 2012. november 30-ig szól. Kéri a 
képviselő-testületet, aki a javaslatot elfogadja, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, a következő határozatot 
hozta: 
 

124/2012. (VII. 10.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Pardái Rozália védőnő részére 2012. június 1. napjától 2012. 
november 30-ig havi 10.000,- Ft költségtérítést biztosít. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

17.)  Gerje-menti Kistérségi Területfejlesztési Társulás megszüntetése 
 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy korábban voltak 
olyan pályázati lehetőségek, amikor a társulásban részt vevő települések úgy látták érdemes ezt 
létrehozni, ez mára kiüresedett és úgy döntöttek, hogy nem érdemes a társulást fenntartani. Ezt 
azonban a képviselő-testületeknek is el kell fogadniuk. 
 
Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki a határozati 
javaslatban foglaltakat elfogadja, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, a következő határozatot 
hozta: 
 

125/2012. (VII. 10.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről 
szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4. §. (1) bekezdésének c.) 
pontja alapján hozzájárul a Gerje-menti Kistérségi 
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Területfejlesztési Társulás társulási megállapodásának 
megszüntetéséhez. 
 
2.) Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete tudomásul veszi, hogy a Társulás társulási 
megállapodásának a tag képviselő-testületek általi közös 
megegyezéses megszüntetésével a Társulás a Társulási 
Törvény 6. §. (1) bekezdésének b.) pontja szerint megszűnik. 
 
3.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy 
döntéséről az érintetteket értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

18.) Közmeghallgatások előkészítése 
 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban javaslatot kér a képviselő-testülettől, 
hogy mely időpontban legyenek a közmeghallgatások. 
 
Maszel László alpolgármester javasolja az elmúlt évek gyakorlatának követését.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb javaslat nem érkezett. Javaslata november 
5, 6, 7-én 18 órai kezdettel. Kéri a képviselő-testületet, aki a javaslattal egyetért, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, a következő határozatot 
hozta: 
 

126/2012. (VII. 10.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az alábbiakról döntött: 
 
Közmeghallgatást tart  -  Alsó-Nyáregyházán 
 

2012. november 05-én 18.00 órakor 
 

Rész-falugyűlést tart - Felső-Nyáregyházán 
 

2012. november 06-án 18.00 órakor 
 

Rész-falugyűlést tart - Szentimretelepen 
 

2012. november 07-én 18.00 órakor 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
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19.) TÁMOP 3.1.4 pályázaton való részvétel 
 

Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tartalmazza, 
hogy a pályázat nem igényel önerőt, továbbá nem igényel a fenntartó részéről előfinanszírozást sem.  
Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem érkezett. Elsőként TÁMOP 3.1.4-12/1 pályázaton való 
részvételről szóló határozati javaslatot teszi fel szavazásra, kéri aki ezt elfogadja, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, a következő határozatot 
hozta: 
 

127/2012. (VII. 10.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény TÁMOP 3.1.4-12/1 – INNOVATÍV ISKOLÁK 
FEJLESZTÉSE című – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által 
kiírt – pályázaton való részvételét támogatja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármester urat a 
szükséges dokumentumok aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
Mészáros Sándor polgármester kéri, hogy a 3.3.8-12/1 pályázaton való részvételről döntsön a testület. 
Aki ezzel egyetért, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, a következő határozatot 
hozta: 
 

128/2012. (VII. 10.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény TÁMOP 3.3.8-12/1 KÖZOKTATÁSI 
INTÉZMÉNYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGI ALAPÚ 
FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA című – Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség által kiírt – pályázaton való 
részvételét támogatja. 
 
A képviselő-testületet felhatalmazza Polgármester urat a 
szükséges dokumentumok aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

20.) Napsugár Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a negyedik csoport beindítása 
miatt szükséges az alapító okirat módosítása. 
 
Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselőket, aki elfogadja a határozati 
javaslatot, szavazzon. 
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A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, a következő határozatot 
hozta: 
 

129/2012. (VII. 10.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Napsugár” Óvoda Nyáregyháza 
alapító okiratát a határozat melléklete szerint módosítja. 

melléklet 
 

Módosító okirat 
a „Napsugár” Óvoda Nyáregyháza Alapító Okiratának módosításáról 

 
 
1. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe az alábbi 11. pont lép: 
 
„11. Intézmény székhelye:    „Napsugár” Óvoda Nyáregyháza, Ady E. u. 1/a. 
                                                   Maximálisan felvehető gyermeklétszám: 80 fő.” 

  
2. A módosítás 2012. augusztus 1. napján lép hatályba. 
 
 

21.) Tanyafejlesztési pályázat 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy megjelent egy pályázati 
kiírás, ami az alföldi tanyák és tanyás térségeinek megőrzésére és fejlesztésére irányul. 
Önkormányzatok is pályázhatnak, a pályázat benyújtásának határideje augusztus 31. Több cél van, 
ezek a következők: 1.) Tanyai termékek piacra juttatásának elősegítése. /Pályázónként 200.000 €/  2.) 
A tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott 
munkagépek, eszközök beszerzése./10.000.000,- Ft) 3.) A villanynélküli tanyák energiaellátását 
biztosító önkormányzati fejlesztések. /Maximum 40.000.000,- Ft/ 4.) Tanyagondnoki szolgálatok 
fejlesztése. /7.000.000,- Ft/ 5.) Térségi tanyafejlesztési programok kidolgozása. /3.000.000,- Ft/ 
Különböző összegeket lehet ezekhez a támogatásokhoz lehívni, mivel az önkormányzatnak Áfa 
visszaigénylési joga nincs, ezért itt a teljes összeg támogatásáról van szó, legfeljebb 90 %-os 
támogatás vehető igénybe.  Kéri a képviselő-testület véleményét. 
 
Ország Mihály András képviselő: a külterületi földutak karbantartásához gépek beszerzésére 
irányuló pályázaton való részvételt javasolja.  
 
Albert Ottó képviselő kérdése: ez a pályázat nem teszi lehetővé, hogy használt gépet vásároljanak? 
 
Mészáros Sándor polgármester válasza: részletes leírás, kikötés nincs, ennek utána kell érdeklődni. 
Lehet most egy olyan döntést hozni, hogy ezen a pályázaton az önkormányzat részt kíván venni úgy, 
hogy a maximálisan lehívható összeghez az önerőt biztosítja.  
 
Ország Mihály András képviselő javaslata: bízzák meg polgármester urat információszerzéssel és a 
legmagasabb összegre javasol pályázni munkagép beszerzésére. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a 
képviselő-testületet, aki a javaslattal egyetért, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, a következő határozatot 
hozta: 
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130/2012. (VII. 10.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot kíván benyújtani a Vidékfejlesztési Minisztérium 
által kiírt, TP-1-2012 kódszámú pályázati kiírásra, külterületi 
földutak karbantartására szolgáló vontatott munkagépek, gépi 
eszközök beszerzése érdekében. A 11.111.000,- Ft. összegű 
beruházáshoz a szükséges önerőt költségvetésében biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket és 
nyilatkozatokat megtegye. 
 
Határidő: 2012. augusztus 31. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

22.) Iskolaigazgatói álláshelyre érkezett pályázatok elbírálása 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az álláshelyre egy pályázat 
érkezett. Átadja a szót a képviselő-testületnek. 
 
Ország Mihály András képviselő kérdése a jegyző úrhoz: hol hirdették meg a pályázatot? Jogszerűen 
döntenek-e a mai napon az igazgató személyéről, amikor az Oktatási Törvény 102. §-a azt írja elő, 
hogy a „vélemény kialakításához legalább 15 napot kell biztosítani az érdekeltek számára”. Ez nem 
történt meg, mert az egyik június 11-én szerepel, május 31-én volt a pályázat lezárása.  
 
Zinger Miklós jegyző válasza: az Oktatási Közlönyben megjelent, ez a jogszabályi kötelezettség. Ha 
a véleményező a véleményét megadja a jogszabályban meghatározott nap előtt, ez nem lehet 
probléma. 
 
Albert Ottó képviselő: a pályázati anyagban szerepel az Arizona program, melyet nem biztos, hogy 
Magyarországon alkalmazni kell. Ezzel kapcsolatban véleménye, hogy a tanóra jó részét a pedagógus 
nem az oktatással fogja tölteni, valamint a gyermekek ide-oda járkálása elvonja a többi gyermek 
figyelmét a tanulástól.  
 
Ország Mihály András képviselő úgy látja, hogy ennek a programnak az eredménye az lesz, hogy a 
gyerekek jobban fogják magukat érezni az Arizona szobába. A pályázati anyagot elfogadhatónak 
tartja. Az igazgató asszony tevékenykedése az elmúlt tanévben nem győzte meg arról, hogy ő alkalmas 
az intézmény vezetésére, sem emberileg, sem morálisan, sem szakmailag.  
Nagyon örülne annak, ha az iskola jól működne és annak jó vezetője lenne. Még az is lehet, hogy a 
szülői elégedettségi vizsgálatot sem egyedül készítette el az igazgató asszony. Nem tartja helyesnek, 
hogy kollégáit félelemben tartja. Összességében véleménye, hogy az igazgató asszony nem alkalmas 
az intézmény vezetésére. 
Konstruktív javaslata – mivel az álláshelyre már kétszer írtak ki pályázatot és soha nem érkezett rajta 
kívül más pályázó – írjanak ki az álláshelyre új pályázatot, jelentessék meg a kozigallas.hu oldalon. 
Addig bízzák meg Kemenár Lászlónét az igazgatói teendők ellátásával, amíg az új pályázatok 
elbírálásra kerülnek. 
 
Kravecz Lászlóné képviselő: véleménye szerint a javaslatnak nincs létjogosultsága, mivel tudomása 
szerint januárban új pályázat lesz kiírva, amikor az állam kezébe kerül az iskola.  
A pályázati anyagot jónak ítéli meg. A statisztikai számok helyett jobban örült volna, ha az adatok 
értékelése bővebb. Az igazgató asszonnyal személyes problémája nincs. Egy igazgató a kollégájára 
szülők előtt semmilyen körülmények között nem mondhat sértő dolgokat. Ezen a jövőben változtatni 
kell. Aggályosnak tartja, hogy az igazgató rendkívüli szülői értekezletet hív össze, ahol az 
osztálytanító nem lehet jelen. Legfőképp úgy, hogy kigúnyolja a tanító minden tulajdonságát. Az 
emberi dolgok miatt nemmel fog szavazni.  
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Zinger Miklós jegyző: jelenleg a Közoktatási Törvény van hatályban, mely szerint kell eljárni, a 
pályázati eljárást lefolytatni és a döntést meghozni.  
 
Mészáros Sándor polgármester pótolva a napirend tárgyalása előtti kötelességét megkérdezi Bagoly 
Lászlóné pályázót, hozzájárul-e a nyilvános tárgyaláshoz? 
 
Bagoly Lászlóné képviselő, pályázó válasza: igen hozzájárul. 
 
Albert Ottó képviselő: úgy gondolja, hogy egy komoly szolgáltató iskolát vezetni csak úgy lehet, 
hogy legalább 75-80 %-os tantestületi támogatást szerezzen az igazgató. Jelen esetben ez 59 %. Osztja 
Ország Mihály András képviselőtársa javaslatát, az új pályázat kiírására vonatkozóan.  
 
Maszel László alpolgármester: a pályázatot jónak tartja, nem gondolja, hogy képviselőtársainak nagy 
rálátásuk van például az Arizona programra. Véleménye, hogy a tantestületből akik nem szavaztak 
Bagoly Lászlónéra azok lehet, hogy rájöttek arra, hogy nem tudják teljesíteni az igazgató asszony által 
támasztott követelményeket, vagy hozzá vannak szokva a tespedtséghez hosszú évek során, és az is 
lehet, hogy emberileg nem szimpatikus nekik.  
Biztosan nem személyi indíttatás vezette a korábbi ciklus polgármester asszonyát akkor, amikor 
behozta az ÁMK-t,  utána rájött,  hogy ez nem jó,  vissza kell  állítani  a  régi  rendszert,  miután elérte  a  
célját.  
Személy szerint ő már tapasztalta a pedagógustársadalom sértődöttségét akkor, amikor a pedagógus 
elment az Állami Számvevőszékhez tanácsot kérni 22.000.000,- Ft-ért, megszervezi a gyerekek 
intézményes elszállítását az iskolából, utána a pedagógus visszatér az iskolába „glóriával” a feje felett. 
Attól tart, hogy ez meg fog ismétlődni.   
Korábbi pályázatokat olvasva, már akkor is kiderült, hogy a humánerőforráson sürgősen változtatni 
kell, mert ha nem tudnak beállni a sorba, meg kell válni pedagógusoktól. Ő ezt nem tette meg, mert a 
keze nem volt szabad. Ha az elmúlt évek eredményeit megnézik Bagoly Lászlónénak voltak 
eredményei.  
 
Kravecz Lászlóné képviselő reagálva Maszel László alpolgármester felvetésére elmondja, hogy az 
ÁMK létrehozása, vagy megszüntetése nem Kravecz Lászlóné döntése, hanem az akkori 12 tagú 
képviselő-testületé. Az, hogy Villand József igazgatónak nem volt szabad keze, kikéri magának, mert 
személy szerint hatalmazta fel őt – sőt a testület –, hogy tegye meg a lépéseket, és ha úgy gondolja, ha 
valaki nem alkalmas a pályára, bocsássa el. A „glóriás” kolléganővel kapcsolatban elmondja, hogy 
érdekes módon most az egyik legjobb pedagógusa az iskolának, akinek fel lett ajánlva, ha az 
igazgatónő mögé áll, akkor meg lesz hosszabbítva a szerződése, nem beszélve arról, hogy egy évvel 
ezelőtt ki lett róla jelentve, hogy velejéig gonosz.  
Az Arizona programmal kapcsolatban elmondja, hogy a pedagógusnak ma már semmi eszköz nincs a 
kezében fegyelmezésre, a pedagógus egy kiszolgáltatott lény lett. Büntetni nem tud csak így, hogy aki 
folyamatosan zavarja az órát, valahogy kiragadja a közegből és előbb-utóbb ez a gyermek rá fog jönni, 
hogy érdemes normálisan viselkedni.  
 
Mészáros Sándor polgármester nem érti a képviselők ellenérzéseit az Arizona programmal 
kapcsolatban, hiszen korábban arról beszéltek, hogy valami megoldást kell találni az órát zavaró 
gyermekek fegyelmezésére. Most itt ez a program, ami erre lehetőséget ad, és ez a baj?! 
Az iskolában elsődleges szempont, hogy a gyermekek érdekét nézzék abból a szempontból, hogy 
minden szükséges tudást megadjanak ahhoz, hogy a középiskolában megállják helyüket. Második 
helyen áll a szülőkkel való kapcsolattartás, a szülők bizalma az iskolához, hiszen ha ez nincs meg, 
akkor nem tudnak hosszú távon javítani azon, hogy az iskolai létszámot is növeljék. A fontossági 
sorrendben – véleménye szerint – a pedagógusok az utolsók, ők állnak a 3. helyen. 
 
Ország Mihály András képviselő: az, hogy a korábbiakban nem történt változás az iskolában nem 
biztos, hogy az előző igazgatónak róható fel, mert olyan végkielégítéseket kellett volna ezeknek a 
tanároknak fizetni, amit a költségvetés nem engedett meg. Véleménye szerint nem mindegyik 
pedagógus esik ugyanazon elbírálás alá és ez nagy feszültséget okoz a pedagógusok között.  



 – 21 –

Úgy gondolja, vannak olyan pedagógusok, akiket el kellene bocsájtani, de a többségét, egy értelmes 
vezetői hozzáállással, rá lehetne venni arra, hogy minőségi munkát végezzenek. Ezzel a vezetési 
stílussal, amit az igazgató asszony képvisel emberileg, az iskola nem fog megújulni.  
 
Zinger Miklósné: tudomása van az iskolában olyan gyermekről, aki háromszor végezte el az első 
osztályt, írni még mindig nem tudott, de Bagoly Lászlóné fejlesztő pedagógus fél év alatt megtanította. 
Az Arizona szobákba kiküldött gyermekek tanítása tovább folytatódik azon idő alatt, amit ott tölt. 
 
Kravecz Lászlóné képviselő: azt tudomásul kell venni, hogy a pedagógus társadalomban is 
különbözőek az emberek csakúgy, mint bárhol. A vezető feladata, hogy mindenkiből kihozza a 
legjobbat. Természetesen, aki tényleg alkalmatlan a feladat ellátására, attól meg kell válni, de nem érti, 
hogy miért azzal kell kezdeni, akiről a szülők úgy látják, hogy a jobbak között van.  
 
Maszel László képviselő: a pályázati anyagból hiányolja, hogy – korábbi kérései ellenére a mai napig 
nem teljesült – a pályaválasztások alkalmával, miért nem viszik el a helyi vállalkozókhoz a 
gyermekeket, hogy fogalma legyen a különböző szakmákról.  
 
Ország Mihály András képviselő: azt is tudomásul kell venni, hogy jelen pillanatban az utcán nem 
állnak sorban jól képzett tanítók, tanárok, akik idejönnének örömmel tanítani. Véleménye, hogy az 
igazgató asszonynak a jelenlegi pedagógusokból kell kihozni a legjobbat, akiket már ismer. Vélelmezi, 
hogy inkább olyan pedagógusok fognak idejönni, akik inkább gyengíteni fogják az iskolát. 
 
Mészáros Sándor polgármester egyetért azzal, hogy nem csak úgy lehet megoldani a problémákat, 
hogy elküldik a pedagógusokat. Ha valakiben megvan a törekvés arra, hogy változtasson, akkor tegye 
azt meg, de ugyanakkor ne sértődjön meg, amikor számonkérésre kerül.  
Sajnálatos, hogy az iskolában a kompetencia mérések eredményei az országos átlagnál szignifikánsan 
alacsonyabbak. Ezen változtatni kell. Nem gondolja, ha egy új pályázatot írnak ki, és egy másik 
igazgatót választanak, akkor ő garancia lesz erre.  
 
Komlósi Ákos nyáregyházi lakos: mint intézményvezető és szaktanár elmondja: az Arizona program 
lényege, hogy a gyermek belássa, jegyeket kell szereznie, vizsgákat kell tennie, félév után rájön, hogy 
ha nincs bent az órákon a következő évben megint ugyanabban az évfolyamban fog tanulni.  
Külső megfigyelőként javasolja a képviselőknek, hogy ne a személyes érdekeiket vegyék figyelembe a 
döntésnél, hanem hagyják a döntést inkább azokra, akiknek a szakmaisága, vagy tapasztalatai 
erősebbek. Az igazgató asszonynak javasolja, hogy szavazzon, mert ha nem szavaz maga mellett, 
akkor nem biztos abban, amit csinálni szeretne. 
 
Mészáros Sándor polgármester kéri az intézményvezetést, hogy a nyári táboroztatást iskolai szinten 
hatékonyabban kezeljék, együttműködve a Gyermekjóléti Szolgálattal. Ezenkívül hiányolja, hogy 
nincs az iskolában énekkar és színjátszó csoport, biztosan lenne erre igény.  
 
Bagoly Lászlóné képviselő megköszöni a polgármester úr és az alpolgármester úr kiegészítését, 
mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy – amennyiben megkapja a kinevezést – ezek a jogos 
felvetések megvalósuljanak. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a 
képviselő-testületet, aki az előterjesztés szerinti tartalommal a határozati javaslatot elfogadja, 
szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 7 tagja, 3 igen szavazattal, 3 ellenében, 1 tartózkodás mellett döntés nem született. 
 
Mészáros Sándor polgármester: mivel döntés nem született, a SZMSZ-nak megfelelően 
tanácskozási szünetet rendel el. 
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Szünet után: 
 
Mészáros Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, aki Ország Mihály András 
képviselő javaslatával egyetért, miszerint írjanak ki új pályázatot az iskolaigazgatói 
álláshelyre és annak értékeléséig bízzák meg Kemenár Lászlónét az iskolaigazgatói feladatok 
ellátásával, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 7 tagja, 2 igen szavazattal, 5 ellenében, tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozta: 
 

131/2012. (VII. 10.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény intézményvezetői álláshelyére új pályázat kiírását 
nem támogatja. 

 
Bagoly Lászlóné képviselő az ellene szavazókhoz fordul kérdéssel, miszerint magyarázatot kér arra, 
hogy milyen szakmai kifogást tudnak felhozni ellene? 
 
Albert Ottó képviselő: nem érzelmi okból szavazott ellene, egyszerűen kevésnek tartja, az 
56-69 %-os támogatottságát, továbbá egy éves pályafutása során két tanárt is el kellett küldeni.  
 
Kravecz Lászlóné képviselő: ma az internet világában kifogástalan pályázatot lehet írni. Más van 
leírva és más történik a valóságban. 
 
Ország Mihály András képviselő: nincs arról meggyőződve, hogy a program meg fog valósulni, 
valamint nem győzte meg az igazgató asszony arról, hogy egy kiváló személyiség és ki tudja vezetni 
az iskolát jelen helyzetéből. Ilyen módszerekkel nem lehet az iskolát vezetni, nem lát garanciát a 
változásra. 
 
Mészáros Sándor polgármester véleménye, hogy aki nemmel szavazott az nem fogadja el a 
diákönkormányzat (94%-os támogatás), a tantestület (56%-os támogatás), az alkalmazotti közösség 
(59%-os támogatás), és – ami talán a legfontosabb – a szülői közösség véleményét (100%-os 
támogatás), akik Bagoly Lászlónét mind alkalmasnak tartják az igazgatói feladatok ellátására. 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az SZMSZ 
határozatképtelenség esetén lehetőséget ad arra, hogy újra szavazzanak a pályázatról. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a 
képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy Bagoly Lászlónét bízzák az iskola vezetésével, 
szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 7 tagja, 4 igen szavazattal, 3 ellenében, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
132/2012. (VII.10.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja Bagoly Lászlóné pályázatát és 2012. augusztus 1. 
napjától 2017. július 31. napjáig terjedő időszakra megbízza a 
Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény vezetésével. 
 
Határidő: 2012. július 31. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
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23.) Polgármesteri tájékoztató  
 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy az 5 db rovásírásos 
táblák elhelyezésével kapcsolatban döntéshozatalt kér, mely szerint elfogadásra javasolja a 228.000,- 
Ft-os árajánlatot úgy, hogy a kihelyezést az önkormányzat végzi el. 
 
Megállapítja, hogy 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 7 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

 
133/2012. (VII.10.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
településre bevezető útszakaszok mentén elhelyezendő 5 db 
rovásírásos helységnév-tábla elkészítésére vonatkozó ajánlatot 
171.063,- Ft összegben elfogadja, azzal hogy az elhelyezésükről 
az Önkormányzat gondoskodik. 
 
Határidő: 2012. szeptember 1. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
Egyebek: 
 
Kravecz Lászlóné képviselő kéri, hogy a Mátyás király úton a díszszilva fákról, valamint a Wekerle 
Sándor utcában a hársfákról a közmunkások vágják le a hajtásokat. 
 
Mészáros Sándor polgármester a csatorna beruházás II. ütem pályázatával kapcsolatban elmondja, 
hogy az a bíráló bizottság előtt van, bízik benne, hogy csak pozitív döntés születhet. 
 
Megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett, a napirenden szereplő kérdéseket a 
Képviselő-testület megtárgyalta, az ülést 2150 órakor bezárja.  
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 Mészáros Sándor Zinger Miklós 
 polgármester jegyző 


