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délután 1830 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza, 
Nyáry Pál u. 37. szám alatt. 

 
Jelen vannak:  
 
  szavazati joggal:   Mészáros Sándor polgármester  

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

tanácskozási joggal:  Zinger Miklós jegyző 
   Dr. Farkas László háziorvos   

Dr. Marjai Viktor háziorvos  
 
 

Mészáros Sándor polgármester köszönti a képviselőket és a vendégeket. Megállapítja, hogy a 
képviselő-testület határozatképes, mivel a 7 fős testület minden tagja megjelent. 
Megállapítja, hogy a napirend módosításával kapcsolatban hozzászólás, javaslat nem érkezett. A 
képviselő-testület azt az alábbiak szerint elfogadja: 
 

1. A háziorvosi praxissal kapcsolatos döntések 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

3. Eszközátadás a DAKÖV Kft. részére  
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

4. Parkoló kialakításának lehetősége az egészségház mellett  
Előadó: Albert Ottó pü.biz. elnök 

 
 
 

1. A háziorvosi praxissal kapcsolatos döntések 
 
A napirendi pont írásos előterjesztései a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a meghirdetett háziorvosi álláshelyre 
Dr. Farkas László jelentkezett pályázatával. A napirendi pont előterjesztését a képviselők írásban 
megkapták. Átadja a szót Dr. Farkas László háziorvosnak.  
 
Dr. Farkas László háziorvos megköszönve a lehetőséget, bemutatkozik, családjáról, tanulmányiról és 
munkásságáról tájékoztatja a testületet. Kiemelten említi, hogy három évet foglalkozott hajléktalanok 
ellátásával, társadalmi munkában.  
 
Hozzászólások:  

 
Kravecz Lászlóné képviselő arra kéri a jelentkezőt, hogy fogadja meg Dr. Marjai Viktor tanácsait és 
szeresse az embereket. Köszönti őt a településen.  
Kérdésére válaszolva Dr. Farkas László elmondja, hogy budapesti lakásából kijáró orvosként fog 
praktizálni a településen.  
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Maszel László alpolgármester sikereket kíván a jelentkezőnek és reméli, hogy itt telepedik majd le.  
 
Ország Mihály András képviselő véleménye, hogy Dr. Farkas László mindenkire kellemes 
benyomást tett, segíteni fogják a munkáját. Dr. Marjai Viktor munkája kimagasló teljesítmény volt, 
még országos szinten is, nem volt betegszabadságon egyszer sem, így dolgozott le háziorvosként 52 
évet a községben. A nyáregyházi emberek szeretetét és megbecsülését szeretné tolmácsolni felé.  
 
Mészáros Sándor polgármester Albert Ottó képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy a 
háziorvosi rendelő jelenleg rosszul felszerelt. Amennyiben a testület dönt az eszközbeszerzésről, a 
szükséges eszközök megvásárlása után a fenntartás Dr. Farkas László háziorvos feladata lesz.  
2013. július 1-től Dr. Farkas László háziorvosként munkába állhat, amennyiben a szükséges 
engedélyek rendelkezésre állnak.  
Az előterjesztésben szereplő első határozati javaslat alapján Dr. Marjai Viktornak szükséges 
kijelentenie, hogy elfogadja a praxis eladását, valamint a közalkalmazotti jogviszonyának közös 
megegyezéssel történő megszüntetését.  
 
Dr. Marjai Viktor háziorvos egyetért az elhangzottakkal, hozzájárul a praxis értékesítéséhez Dr. 
Farkas László részére, továbbá hozzájárul a közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezésen 
alapuló megszüntetéséhez. 
 
Mészáros Sándor polgármester az elhangzottak alapján javasolja Dr. Marjai Viktor közalkalmazotti 
jogviszonyának közös megegyezéssel való megszüntetésével kapcsolatos határozati javaslat 
elfogadását.  
 
Az elhangzottak alapján Mészáros Sándor polgármester szavazásra bocsájtja az alábbi döntési 
javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Marjai 
Viktor (sz.: Cegléd, 1925. július 6.,  an.: B. Nagy Emília, Lh.: Budapest, Szív 
u. 18.) Nyáregyháza község Fogorvosi szolgálatánál fennálló közalkalmazotti 
jogviszonyát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 25. §. /2/ bekezdése a.) pontja alapján 2013. június 30. hatállyal 
közös megegyezés alapján megszünteti. 
 
A Képviselő-testület dr. Marjai Viktort bruttó 1.276.680,- Ft összegű 
jutalomban részesíti. 
 
A Képviselő-testület a már ki nem vehető 12 nap szabadság megváltására dr. 
Marjai Viktor részére bruttó 151.890,- Ft. összeget kifizet. 
 
A Képviselő-testület megkeresi a Magyar Államkincstár Területi 
Igazgatóságát, hogy dr. Marjai Viktor részére az „Elszámoló lap” alapján 
még járó illetményt és egyéb járandóságot az utolsó munkában töltött napon 
fizesse ki, továbbá a közalkalmazotti igazolást adja ki. 
 
A közalkalmazott ezen intézkedés ellen érdekei érvényesítése érdekében a 
“Munka Törvénykönyvéről” szóló 2012. évi I. törvény 285. §. értelmében 
munkaügyi jogvitát kezdeményezhet. A keresetet az Mt. 287. § (1) bekezdése 
értelmében a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon a határozat kézhezvételétől 
számított 30 napon belül lehet benyújtani.  
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Indokolás 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
(továbbiakban: Kjt.) 25. §. /2/ bekezdésének a.) pontja alapján a 
közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel megszüntethető. 
 
A közalkalmazottal kötött közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel 
való megszüntetésére vonatkozó megállapodás alapján a Képviselő-testület a 
rendelkező rész szerint határozott. 

 
 
A 7 fős Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 

 
63/2013. (IV.30.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Marjai 
Viktor (sz.: Cegléd, 1925. július 6.,  an.: B. Nagy Emília, Lh.: Budapest, Szív 
u. 18.) Nyáregyháza község Fogorvosi szolgálatánál fennálló közalkalmazotti 
jogviszonyát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 25. §. /2/ bekezdése a.) pontja alapján 2013. június 30. hatállyal 
közös megegyezés alapján megszünteti. 
 
A Képviselő-testület dr. Marjai Viktort bruttó 1.276.680,- Ft összegű 
jutalomban részesíti. 
 
A Képviselő-testület a már ki nem vehető 12 nap szabadság megváltására dr. 
Marjai Viktor részére bruttó 151.890,- Ft. összeget kifizet. 
 
A Képviselő-testület megkeresi a Magyar Államkincstár Területi 
Igazgatóságát, hogy dr. Marjai Viktor részére az „Elszámoló lap” alapján 
még járó illetményt és egyéb járandóságot az utolsó munkában töltött napon 
fizesse ki, továbbá a közalkalmazotti igazolást adja ki. 
 
A közalkalmazott ezen intézkedés ellen érdekei érvényesítése érdekében a 
“Munka Törvénykönyvéről” szóló 2012. évi I. törvény 285. §. értelmében 
munkaügyi jogvitát kezdeményezhet. A keresetet az Mt. 287. § (1) bekezdése 
értelmében a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon a határozat kézhezvételétől 
számított 30 napon belül lehet benyújtani.  
 

Indokolás 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
(továbbiakban: Kjt.) 25. §. /2/ bekezdésének a.) pontja alapján a 
közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel megszüntethető. 
 
A közalkalmazottal kötött közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel 
való megszüntetésére vonatkozó megállapodás alapján a Képviselő-testület a 
rendelkező rész szerint határozott. 

 
 
Dr. Marjai Viktor háziorvos távozik a testületi ülésről.  
 
Mészáros Sándor polgármester kéri, hogy sorrendiségében a következő határozati javaslatról döntsön 
a testület. Dr. Farkas László megbízási előszerződésének elfogadása tárgyában várja a 
hozzászólásokat.  
 



4 

Hozzászólás:  

 
Albert Ottó képviselő az előszerződés 11.3 pontjával kapcsolatos kérdésére válaszolva Zinger 
Miklós jegyző tájékoztatja, hogy a háziorvosi rendelő épületén értéknövelő beruházás ellenértékéről – 
amennyiben történik ilyen jellegű felújítás – rendelkezik ez a bekezdés. Minden orvosnál így szól a 
megállapodás.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért 
kéri, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról szavazással döntsön a testület.  
 
Az elhangzottak alapján Mészáros Sándor polgármester szavazásra bocsájtja az alábbi döntési 
javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzata a praxisjog megszerzése esetén meg 
kívánja bízni dr. Farkas László háziorvost az 130091185 ÁNTSZ kódszámú 
praxis lakosságának háziorvosi ellátásával, területi ellátási kötelezettséggel. 
 
Nyáregyháza község Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy dr. Farkas 
László az FPEP-vel közvetlenül finanszírozási szerződést kössön.  
 
A háziorvosi ellátáshoz az önkormányzat biztosítja a rendelő-helyiséget, 
annak rezsi költségeinek megfizetéséről, a szükséges eszközökről, azok 
karbantartásáról, pótlásáról, szükség szerinti cseréjéről, illetve folyamatos 
működőképes rendelkezésre állásáról dr. Farkas László gondoskodik. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 
melléklete szerinti előszerződést aláírja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
Megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

64/2013. (IV. 30.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzata a praxisjog megszerzése esetén meg 
kívánja bízni dr. Farkas László háziorvost az 130091185 ÁNTSZ kódszámú 
praxis lakosságának háziorvosi ellátásával, területi ellátási kötelezettséggel. 
 
Nyáregyháza község Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy dr. Farkas 
László az FPEP-vel közvetlenül finanszírozási szerződést kössön.  
 
A háziorvosi ellátáshoz az önkormányzat biztosítja a rendelő-helyiséget, 
annak rezsi költségeinek megfizetéséről, a szükséges eszközökről, azok 
karbantartásáról, pótlásáról, szükség szerinti cseréjéről, illetve folyamatos 
működőképes rendelkezésre állásáról dr. Farkas László gondoskodik. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 
melléklete szerinti előszerződést aláírja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
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Mészáros Sándor polgármester ismerteti az orvosi rendelő eszközbeszerzése kapcsán érkezett 
ajánlatot, melyen 544 000,- Ft bruttó összeg szerepel. Az árajánlattal kapcsolatban várja a 
hozzászólásokat, kérdéseket.  
 
Hozzászólások:  

 
Kravecz Lászlóné képviselő véleménye, hogy a szükséges eszközökkel rendelkezett az orvosi 
rendelő. Kérdése, hogy szükséges-e mindenből újat vásárolni?  
Véleménye, hogy a meglévő eszközök állapotának függvényében módosítsák a listát úgy, hogy a 
lakosság szempontjából a legideálisabb műszerek és felszerelések álljanak a háziorvos rendelkezésére.  
 
Dr. Farkas László háziorvos Mészáros Sándor és Kravecz Lászlóné kérdésére válaszolva elmondja, 
hogy tételes átadás-átvétel a rendelőben még nem volt, de egyetért a javaslattal, megnézik melyik 
műszer hogyan működik, szükséges-e új készüléket vásárolni.  
 
Maszel László alpolgármester véleménye, hogy filléres eszközökről van szó. A lakosság ellátásáról 
kell gondoskodni. Például az új EKG készülék megvásárlását mindenképp javasolja.  
 
Mészáros Sándor polgármester javasolja az árajánlat elfogadásának elhalasztását, esetleg új ajánlat 
kérését. Ugyanakkor a testület egyértelműen az eszközbeszerzés mellett áll.  
 
Az elhangzottak alapján Mészáros Sándor polgármester szavazásra bocsájtja az alábbi döntési 
javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi 
rendelő felszerelésére a jogszabályban előírt eszközöket biztosítja. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy szerezzen be 
árajánlatokat és azt terjessze elő a soron következő testületi ülésen. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
Megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

65/2013. (IV. 30.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi 
rendelő felszerelésére a jogszabályban előírt eszközöket biztosítja. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy szerezzen be 
árajánlatokat és azt terjessze elő a soron következő testületi ülésen. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
Mészáros Sándor polgármester megköszöni a megjelenést Dr. Farkas László háziorvosnak. Sikereket 
kíván a munkájához és reméli, hogy méltó utódja lesz Dr. Marjai Viktornak.  
 
Dr. Farkas László köszönetét fejezi ki és távozik a testületi ülésről.  
 
 
Maszel László alpolgármester távozik a testületi ülésről, így a jelenlévő képviselők száma az ülés 
hátralévő részében: 6 fő.  
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2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója 
 
A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy a 2013. évi adatokból kiindulva javasolja az 
előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.  
 

Hozzászólások:  

 
Albert Ottó képviselő ellenzi a javaslat elfogadását.  
 
Kravecz Lászlóné képviselő véleménye, hogy november hónapban is nehéz a következő évi 
koncepciót kialakítani, jelen időpontban felelőtlenség a jövő évre vonatkozó költségvetési koncepció 
elkészítése. Értelmetlennek tartja az elfogadását, ezt a szavazáskor tartózkodásával fejezi ki.  
 
Ország Mihály András képviselő kérdésére válaszolva Zinger Miklós jegyző elmondja, hogy a 
soron következő ülésre újra be kell hozni és döntést kell kérni róla, amennyiben most elutasítják a 
képviselők a javaslatot.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért 
kéri, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról szavazással döntsön a testület.  
 
Az elhangzottak alapján Mészáros Sándor polgármester szavazásra bocsájtja az alábbi döntési 
javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója, 
a 2014. évi költségvetés megalkotásának szakaszai, felelősei, elkészítésének határideje 

 
 

Nyáregyháza Község Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti rendező elvek figyelembe vételével, 
a 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját a jelen határozatban meghatározott tartalommal 
elfogadja, egyben az alábbi utasításokat adja ki: 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala és Intézményei a 2014. évre 
vonatkozó költségvetési javaslatukat az alábbi irányelvek alapján készíthetik el: 
 
1. A költségvetési terv összeállításánál alapvető célkitűzés az önkormányzat működőképességének 

biztosítása, a pénzügyi egyensúly fenntartása. 
 
2. A 2014. évre vonatkozó költségvetési rendelet összeállításakor a kötelező önkormányzati 

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

növekedések (az érvényes minimálbér és garantált bérminimum, stb.) fedezetét a költségvetésben 
biztosítani kell. Minden intézménynél, illetve gazdálkodó szervezetnél törekedni kell a hatékony 
és célszerű erőforrás felhasználásra, gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a 
legnagyobb összeget kitevő személyi jellegű kiadások jogszabályi előírásoknak megfelelő 
tervezésére, valamint a költségvetések szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára. 

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

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

 
a) A közoktatási intézményfenntartó a 2014. költségvetési évre az alábbi feladatokhoz 

kapcsolódó előirányzatokat kiemelten biztosítja a költségvetési szervek költségvetésében: a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. § (12) bekezdésében meghatározottakra, 
kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítésre, amely összeg magában foglalja a 
munkáltatót terhelő közterheket, és a járulékok összegét is. 

 
 

b) A fenntartó a munkáltatói döntésen alapuló személyi juttatásokra fordítható kereteket 
(továbbiakban: munkáltatói eltérítés) – melyek összege a közterhek (szociális hozzájárulási 
adó) mellett a költségvetésben biztosítva van a 2013. évben – a 2014. költségvetési évre az 
alábbiak szerint biztosítja a közterhek (szociális hozzájárulási adó) mellett, illetve csökkenti: 

 
• Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2011. (II.16.) 

számú Kt. rendelet 20. § (a) bekezdésében, 21. § (a) bekezdésében, 22. §. (a) bekezdésében, 
valamint a 23. § -ban meghatározottak alapján a munkáltatói eltérítésre fordítható keretet 
csökkenteni kell a 2014. évben, illetve a további években. Amennyiben a munkavállaló 
munkaviszonya megszűnt (vagy megszűnik), és munkáltatói eltérítésben részesült, ezt a 
keretet a munkáltató nem oszthatja szét az új munkavállalónak. 

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

törvényi besorolás szerinti illetmény, munkabér, és a jogszabályban meghatározott garantált 
bérminimumra történő kiegészítést, valamint a 2014. évi kötelező soros illetmény, 
munkabér növekedés összegét. 

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

(szociális hozzájárulási adó) a fenntartó a költségvetésben biztosítja, a munkavállaló 
illetménye, munkabére nem csökkenhet. 

 
6. A tervezhető létszámkeret a 2013. november 30. napján érvényes engedélyezett létszámkeret. 

Létszám változás csak feladatellátás változásából adódóan keletkezik. A szükséges létszámról a 
Képviselő-testület a 2014. évi költségvetési rendelet elfogadásával dönt. Az illetmény, munkabér 
és járuléktöbblet a költségvetésben az előzőekben foglaltak szerint tervezhető. A költségvetés 
pénzforgalmi szemléletéből adódóan 2013. december 1-től 2014. november 30-ig terjedő 
jogosultsági időszakra tervezhető illetmény, munkabér és járulék a 2014. évi költségvetésben. 

 
7. Dologi kiadások összege a 2013. évi előirányzathoz viszonyítva nem növelhető (az előző évi 

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

 
8. A 2014. évi elemi költségvetés tervezése során a koncepcióban meghatározott elvek betartása 

mellett a 2013. évi várható (2013.12.14. után pontosított) teljesülés adatait vegyék figyelembe.  
 
9. A felhalmozási kiadásokat nevesítve, a bevételi forrás megnevezésével együtt lehet tervezni. Csak 

a már kötelezettséggel terhelt feladatok tervezhetőek a költségvetésben. Az esetlegesen 
fennmaradó felhalmozási igény költségeit általános tartalékba helyezzük, melynek 
felhasználásáról a Képviselő-testület 2014. év folyamán dönt. 

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

vételével megállapított összeg számolható el. A Képviselő-testület saját gépjárművel történő 
munkába járás, ill. hivatali célú kiküldetés alkalmával csak a jogszabályban foglalt minimális 
költségtérítés elszámolás elrendelését engedélyezi. 
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11. Az önkormányzat költségvetésének előirányzataiba be kell építeni 
 

a) kiemelt feladatként a közutak állapotának javítása, további állagromlásának megakadályozása 
érdekében végzett feladatok költségeit (tervszám: 3.000 e.Ft bruttó költség).  

b) az önkormányzati önerőt a 2014. évben megjelenő pályázatokhoz (tervszám: 2.500 e.Ft bruttó 
költség). 

 
12. A polgármesteri hivatal költségvetésének előirányzataiba be kell építeni 

a) a nyáregyházi időszaki újság előállításával, terjesztésével összefüggő költségeket a 
nyilvánosság biztosítása, a lakosság tájokoztatása céljából (tervszám: 900 e.Ft bruttó költség). 
 

13. A koncepcióban megfogalmazott elvek érvényesítése érdekében: 
 

a) A 2014. évi költségvetéssel összefüggő előkészítő feladatok végrehajtásához szükséges 
további intézkedéseket tegyék meg. 
Határidő: 2013. november 30. 

Felelős: Jegyző, Intézményvezető 

 
b) Az önkormányzat önként vállalt feladatait, valamint költségvetési előirányzat felhasználására, 

bevétel beszedésére hatással bíró rendeleteket a bizottságok tekintsék át, a 2014. évi 
költségvetést megalapozó rendelettervezetekre, rendeletmódosításokra tegyenek javaslatot. 
Határidő: 2013. november 30. 

Felelős: Bizottságok, Bizottsági elnökök 

 
c) A 2014. évi költségvetési egyensúly biztosítása érdekében költségvetési igényeik, és az 

önkormányzat bevételeinek összhangjának biztosítása érdekében a Polgármester 
koordinálásával kezdjék meg az egyeztetéseket, a Képviselő-testületi döntésre készítsenek 
előterjesztést, javaslatot. Az intézményvezetők tegyenek konkrét javaslatokat a koncepcióban 
meghatározottakkal, a feladatelmaradások elrendelésével összefüggésben a Képviselő-testület 
felé. 
Határidő: 2013. november 30. 

Felelős: Polgármester, Jegyző, Intézményvezető 

  
d) A határozat 11. pont (a) alpontjában szereplő kiemelt feladattal összefüggően a Polgármester 

tegyen javaslatot a karbantartásra javasolt utakra, költségekre. 
Határidő: 2014. február 15. 

Felelős: Polgármester 

 
14. A 2014. évi költségvetés megalkotásának szakaszai, felelősei, elkészítésének határidejével 

összefüggésben. 
 

a) Az intézmények végleges költségvetési keretszámainak meghatározása 
Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: 2014. január 24. 

 
b) Rendelettervezet(ek) elkészítése 

Felelős: Jegyző, Intézményvezető 

Határidő: 2014. január 31. 

 
c) A 2014. évi költségvetési rendelettervezet Bizottsági megvitatása 

Felelős: Bizottságok elnökei 

Határidő: 2014. február 15-ig 

 
d) A 2014. évi költségvetési rendelettervezet benyújtása a képviselő-testületnek 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2014. február 15. 
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Megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 4 igen szavazattal, 1 ellenvélemény és 
1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 

66/2013. (IV. 30.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója, 
a 2014. évi költségvetés megalkotásának szakaszai, felelősei, elkészítésének határideje 

 
 

Nyáregyháza Község Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti rendező elvek figyelembe vételével, 
a 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját a jelen határozatban meghatározott tartalommal 
elfogadja, egyben az alábbi utasításokat adja ki: 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala és Intézményei a 2014. évre 
vonatkozó költségvetési javaslatukat az alábbi irányelvek alapján készíthetik el: 
 
1. A költségvetési terv összeállításánál alapvető célkitűzés az önkormányzat működőképességének 

biztosítása, a pénzügyi egyensúly fenntartása. 
 
2. A 2014. évre vonatkozó költségvetési rendelet összeállításakor a kötelező önkormányzati 

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

növekedések (az érvényes minimálbér és garantált bérminimum, stb.) fedezetét a költségvetésben 
biztosítani kell. Minden intézménynél, illetve gazdálkodó szervezetnél törekedni kell a hatékony 
és célszerű erőforrás felhasználásra, gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a 
legnagyobb összeget kitevő személyi jellegű kiadások jogszabályi előírásoknak megfelelő 
tervezésére, valamint a költségvetések szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára. 

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

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

 
a) A közoktatási intézményfenntartó a 2014. költségvetési évre az alábbi feladatokhoz 

kapcsolódó előirányzatokat kiemelten biztosítja a költségvetési szervek költségvetésében: a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. § (12) bekezdésében meghatározottakra, 
kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítésre, amely összeg magában foglalja a 
munkáltatót terhelő közterheket, és a járulékok összegét is. 

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

(továbbiakban: munkáltatói eltérítés) – melyek összege a közterhek (szociális hozzájárulási 
adó) mellett a költségvetésben biztosítva van a 2013. évben – a 2014. költségvetési évre az 
alábbiak szerint biztosítja a közterhek (szociális hozzájárulási adó) mellett, illetve csökkenti: 

 
• Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2011. (II.16.) 

számú Kt. rendelet 20. § (a) bekezdésében, 21. § (a) bekezdésében, 22. §. (a) bekezdésében, 
valamint a 23. § -ban meghatározottak alapján a munkáltatói eltérítésre fordítható keretet 
csökkenteni kell a 2014. évben, illetve a további években. Amennyiben a munkavállaló 
munkaviszonya megszűnt (vagy megszűnik), és munkáltatói eltérítésben részesült, ezt a 
keretet a munkáltató nem oszthatja szét az új munkavállalónak. 

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

törvényi besorolás szerinti illetmény, munkabér, és a jogszabályban meghatározott garantált 
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bérminimumra történő kiegészítést, valamint a 2014. évi kötelező soros illetmény, 
munkabér növekedés összegét. 

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

(szociális hozzájárulási adó) a fenntartó a költségvetésben biztosítja, a munkavállaló 
illetménye, munkabére nem csökkenhet. 

 
6. A tervezhető létszámkeret a 2013. november 30. napján érvényes engedélyezett létszámkeret. 

Létszám változás csak feladatellátás változásából adódóan keletkezik. A szükséges létszámról a 
Képviselő-testület a 2014. évi költségvetési rendelet elfogadásával dönt. Az illetmény, munkabér 
és járuléktöbblet a költségvetésben az előzőekben foglaltak szerint tervezhető. A költségvetés 
pénzforgalmi szemléletéből adódóan 2013. december 1-től 2014. november 30-ig terjedő 
jogosultsági időszakra tervezhető illetmény, munkabér és járulék a 2014. évi költségvetésben. 

 
7. Dologi kiadások összege a 2013. évi előirányzathoz viszonyítva nem növelhető (az előző évi 

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

 
8. A 2014. évi elemi költségvetés tervezése során a koncepcióban meghatározott elvek betartása 

mellett a 2013. évi várható (2013.12.14. után pontosított) teljesülés adatait vegyék figyelembe.  
 
9. A felhalmozási kiadásokat nevesítve, a bevételi forrás megnevezésével együtt lehet tervezni. Csak 

a már kötelezettséggel terhelt feladatok tervezhetőek a költségvetésben. Az esetlegesen 
fennmaradó felhalmozási igény költségeit általános tartalékba helyezzük, melynek 
felhasználásáról a Képviselő-testület 2014. év folyamán dönt. 

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

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

 
11. Az önkormányzat költségvetésének előirányzataiba be kell építeni 
 

a) kiemelt feladatként a közutak állapotának javítása, további állagromlásának megakadályozása 
érdekében végzett feladatok költségeit (tervszám: 3.000 e.Ft bruttó költség).  

b) az önkormányzati önerőt a 2014. évben megjelenő pályázatokhoz (tervszám: 2.500 e.Ft bruttó 
költség). 

 
12. A polgármesteri hivatal költségvetésének előirányzataiba be kell építeni 
 

a) a nyáregyházi időszaki újság előállításával, terjesztésével összefüggő költségeket a 
nyilvánosság biztosítása, a lakosság tájokoztatása céljából (tervszám: 900 e.Ft bruttó költség). 

 
13. A koncepcióban megfogalmazott elvek érvényesítése érdekében: 
 

a) A 2014. évi költségvetéssel összefüggő előkészítő feladatok végrehajtásához szükséges 
további intézkedéseket tegyék meg. 
Határidő: 2013. november 30. 

Felelős: Jegyző, Intézményvezető 

 
b) Az önkormányzat önként vállalt feladatait, valamint költségvetési előirányzat felhasználására, 

bevétel beszedésére hatással bíró rendeleteket a bizottságok tekintsék át, a 2014. évi 
költségvetést megalapozó rendelettervezetekre, rendeletmódosításokra tegyenek javaslatot. 
Határidő: 2013. november 30. 

Felelős: Bizottságok, Bizottsági elnökök 
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c) A 2014. évi költségvetési egyensúly biztosítása érdekében költségvetési igényeik, és az 
önkormányzat bevételeinek összhangjának biztosítása érdekében a Polgármester 
koordinálásával kezdjék meg az egyeztetéseket, a Képviselő-testületi döntésre készítsenek 
előterjesztést, javaslatot. Az intézményvezetők tegyenek konkrét javaslatokat a koncepcióban 
meghatározottakkal, a feladatelmaradások elrendelésével összefüggésben a Képviselő-testület 
felé. 
Határidő: 2013. november 30. 

Felelős: Polgármester, Jegyző, Intézményvezető 

  
d) A határozat 11. pont (a) alpontjában szereplő kiemelt feladattal összefüggően a Polgármester 

tegyen javaslatot a karbantartásra javasolt utakra, költségekre. 
Határidő: 2014. február 15. 

Felelős: Polgármester 

 
14. A 2014. évi költségvetés megalkotásának szakaszai, felelősei, elkészítésének határidejével 

összefüggésben. 
 

a) Az intézmények végleges költségvetési keretszámainak meghatározása 
Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: 2014. január 24. 

 
b) Rendelettervezet(ek) elkészítése 

Felelős: Jegyző, Intézményvezető 

Határidő: 2014. január 31. 

 
c) A 2014. évi költségvetési rendelettervezet Bizottsági megvitatása 

Felelős: Bizottságok elnökei 

Határidő: 2014. február 15-ig 

 
d) A 2014. évi költségvetési rendelettervezet benyújtása a képviselő-testületnek 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2014. február 15. 

 
 

3. Eszközátadás a DAKÖV Kft. részére  
 
A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy két lehetőség közül választhatnak, 
miként kívánja az önkormányzat átadni a használati eszközöket a DAKÖV Kft. részére. Az 
előterjesztés szerint az első lehetőség, hogy apportálással kerülnek a Kft. tulajdonába a jelenleg 
önkormányzati tulajdonú eszközök, vagy a második lehetőség: az önkormányzat leszámlázza az 
eszközök értékét.  
Javasolja a könyv szerinti értéknél nullával szereplő tételeket 10 ezer Ft-os egységes értékben 
meghatározni.  
 
Hozzászólás:  

 
Kravecz Lászlóné képviselő egyetért a javaslattal, továbbá a második lehetőség, a számlázás 
elfogadását javasolja. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért 
kéri, hogy az előterjesztés szerinti második határozati javaslat elfogadásáról, valamint az eszközök 
egységes 10 ezer Ft-os értékének meghatározásáról szavazással döntsön a testület.  
 
Az elhangzottak alapján Mészáros Sándor polgármester szavazásra bocsájtja az alábbi döntési 
javaslatot: 
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Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft., mint víziközmű szolgáltató tulajdonába 
adja teljes körűen, könyv szerinti értéken a település víziközmű szolgáltatásával 
kapcsolatos, a korábbi szolgáltató által használt rendszerfüggetlen eszközöket, 
figyelemmel arra, hogy a DAKÖV Kft. tulajdonos önkormányzatai a szindikátusi 
szerződésben megállapodtak az eszközöknek a szolgáltató rendelkezésére 
bocsátásában, továbbá figyelemmel arra is, hogy beolvadó társaságok is minden 
eszközt nyilvántartási áron/értéken hoztak be beolvadással a DAKÖV Kft-be.  
A könyvekben érték nélkül nyilvántartott, azonban még használható, a határozat 
melléklete szerinti eszközök, egységesen 10.000,- Ft értéken kerülnek a DAKÖV 
Kft. tulajdonába.  
 

Ezt a DAKÖV Kft. megbízásából a területileg illetékes üzemigazgató az átadási 
leltár alapján ellenőrzi.  
 

Az eszközátadás módja:  
Az önkormányzat, illetve képviselő-testüle úgy határoz, hogy ezen átadásra kerülő 
eszközöket visszterhesen átruházza a DAKÖV Kft.-re, ezek ellentértékét az 
önkormányzat leszámlázza, egyidejűleg a képviselő-testület úgy dönt, miszerint az 
eszközök leszámlázott ellenértékvel (ugyanazzal az összeggel) emeli a DAKÖV 
Kft. jegyzett tőkéjét, illetőleg saját törzsbetétét.  
Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy ezt követően a kötelezettséget és a 
követelést az önkormányzat és a DAKÖV Kft. kompenzálja (kompenzációs levéllel 
összevezeti és beszámítja).  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
Megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

67/2013. (IV. 30.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft., mint víziközmű szolgáltató tulajdonába 
adja teljes körűen, könyv szerinti értéken a település víziközmű szolgáltatásával 
kapcsolatos, a korábbi szolgáltató által használt rendszerfüggetlen eszközöket, 
figyelemmel arra, hogy a DAKÖV Kft. tulajdonos önkormányzatai a szindikátusi 
szerződésben megállapodtak az eszközöknek a szolgáltató rendelkezésére 
bocsátásában, továbbá figyelemmel arra is, hogy beolvadó társaságok is minden 
eszközt nyilvántartási áron/értéken hoztak be beolvadással a DAKÖV Kft-be.  
A könyvekben érték nélkül nyilvántartott, azonban még használható, a határozat 
melléklete szerinti eszközök, egységesen 10.000,- Ft értéken kerülnek a DAKÖV 
Kft. tulajdonába.  
 

Ezt a DAKÖV Kft. megbízásából a területileg illetékes üzemigazgató az átadási 
leltár alapján ellenőrzi.  
 

Az eszközátadás módja:  
Az önkormányzat, illetve képviselő-testüle úgy határoz, hogy ezen átadásra kerülő 
eszközöket visszterhesen átruházza a DAKÖV Kft.-re, ezek ellentértékét az 
önkormányzat leszámlázza, egyidejűleg a képviselő-testület úgy dönt, miszerint az 
eszközök leszámlázott ellenértékvel (ugyanazzal az összeggel) emeli a DAKÖV 
Kft. jegyzett tőkéjét, illetőleg saját törzsbetétét.  
Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy ezt követően a kötelezettséget és a 
követelést az önkormányzat és a DAKÖV Kft. kompenzálja (kompenzációs levéllel 
összevezeti és beszámítja).  
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Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
 

4. Parkoló kialakításának lehetősége az egészségház mellett  
 
Szóbeli előterjesztés. 
 
Mészáros Sándor polgármester átadja a szót Albert Ottó képviselőnek, hogy előterjesztését szóban 
tegye meg.  
 
Albert Ottó képviselő parkoló bővítését javasolja az orvosi rendelő mellett. Balesetveszélyes, 
ahogyan jelenleg megállnak a betegek a nagy kanyar beláthatatlan részén, akár a gyermekorvoshoz, 
akár a háziorvoshoz igyekeznek. A jelenleg meglévő parkoló átalakítását javasolja oly módon, hogy a 
park egy részét kb. 15 m2-es területet átalakítják még 4 autó részére, így összesen 8 autó tudna 
parkolni az orvosi rendelő mellett. A kanyar mindkét oldalán a megállni és várakozni tilos tábla 
kihelyezését javasolja.  
 
 
Hozzászólások:  

 
Kravecz Lászlóné képviselő véleménye, hogy így is kevés a zöld felület, nem célszerű tovább 
csökkenteni. Az óvoda előtt is lesz parkoló, az ÖNO épülete mellett is van 4 férőhely, az sincs mindig 
kihasználva.  
 
Mészáros Sándor polgármester a lebontott épület helyére javasolja a park kialakítását. A védőnő és a 
gyermekorvos rendelésére érkező betegek is biztonságosabban tudnának leparkolni, ezért támogatja a 
parkoló bővítés megvalósulását.  
Javasolja továbbá a parkoló végében található a kiskapu megjavítását a közmunkásokkal és a közút 
fenntartójával a táblák kihelyezésének egyeztetését.  
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért az 
elhangzottak alapján szavazásra bocsájtja az alábbi döntési javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

 Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy az orvosi rendelő és az Idősek Napköziotthona épületek között 
meglévő parkolót bővíti, oly módon, hogy ott nyolc gépjármű parkolására 
biztosított legyen a férőhely. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester  

 
Megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

68/2013. (IV. 30.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy az orvosi rendelő és az Idősek Napköziotthona épületek között 
meglévő parkolót bővíti, oly módon, hogy ott nyolc gépjármű parkolására 
biztosított legyen a férőhely. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester  

 




