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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
 
Készült:  Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 14. napján 

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

 
 
Meghívottak:   
  szavazati joggal:   Mészáros Sándor polgármester   - megjelent 

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

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

Zinger Miklósné   - nincs jelen 
   Mészáros Pál      - megjelent  
   Dr. Gruber Csaba Szabolcs   - megjelent  
   Krizsán Mihály    - megjelent 
   Fekete Máté    - megjelent  

 
Mészáros Sándor polgármester köszönti a képviselőket és a vendégeket. Megállapítja, hogy a 
képviselő-testület határozatképes, mivel a 7 fős testület 6 tagja megjelent. Tájékoztatja a testületet, 
hogy Csiló Istvánné képviselő jelezte, hogy később érkezik a tanácskozásra.  
A korábban meghirdetett napirend kiegészítését javasolja. A körzeti megbízott kérelmét javasolja 1. 
napirendi pontként, a parkoló kialakítására érkezett árajánlatot a polgármesteri tájékoztató elé, 15. 
napirendi pontként tárgyalni.  
 
Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, javaslat nem érkezett. A képviselő-testület az ülés napirendjét 
az alábbiak szerint egyhangúan elfogadja: 
 

1. Körzeti Megbízott kérelme 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

2. Üllő Város Humán Szolgáltató Központ beszámolója 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

3. Beszámoló a gyermekvédelmi tevékenységről 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

4. Napsugár Óvoda szabályzatai  
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

5. Nyár-Víz Kft alapító okirat módosítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

6. Súlykorlátozás bevezetése 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

7. A költségvetés alakulása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

8. Leader pályázatokon való részvétel 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 



- 2 - 

9. Nyáregyházi falunapok szervezése 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

10. Ivóvíz megtakarítási lehetőség 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

11. Út karbantartása során kitermelődő föld elhelyezése 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

12. Ingatlan értékesítése 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

13. Hozzájárulás a Határtalanul pályázathoz 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

14. Trianoni emlékkereszt elhelyezése 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

15. Hősök terének fellobogózása 
Előadó: Albert Ottó Pü. Biz. elnök 

16. Árajánlat parkoló kialakítására  
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

17. Polgármesteri tájékoztató 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
 

1. Körzeti Megbízott kérelme 
 

- A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését, mely szerint a helyi körzeti megbízott 
munkája végzéséhez egy mobil internettel ellátott laptopot szeretne igénybe venni. A napirendi pontot 
a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, ezért Albert Ottó képviselőnek, a 
bizottság elnökének átadja a szót. 
 
Albert Ottó képviselő tájékoztatja a testületet a bizottság javaslatáról: a polgárőrség nyújtson be 
pályázatot civil szervezetként laptop beszerzésére, amennyiben sikeresen pályázik, a körzeti megbízott 
részére biztosított lesz az eszköz.  A bizottság a döntés szeptemberre történő elhalasztását javasolja.  
 
Hozzászólások:  

 
Ország Mihály képviselő egyetért a javaslattal, első körben a pályáztatást javasolja, de ha nem nyer a 
pályázat, az önkormányzati beszerzést javasolja.  
 
Maszel László alpolgármester javasolja, hogy a pályázat megvalósítása utófinanszírozással történik, 
akkor javasolja az önkormányzati segítséget.  
 
Mészáros Pál körzeti megbízott köszöni a testület hozzáállását, nagyban segítené a munkáját egy 
vezeték nélküli internettel ellátott laptop, például a tanúkihallgatás is mobil lehetne.  
Az elmúlt negyedéves munkájával kapcsolatban tájékoztatja a képviselőket, hogy összesen 35 
bűncselekmény történt a község területén, egy lopás-sorozat elkövetőit elfogták, így március 1. után 
ilyen jellegű bűncselekmény nem történt.  
 
Albert Ottó képviselő köszöni a körzeti megbízott munkáját, a sűrűbb járőri jelenlét sokat jelent a 
közbiztonság szempontjából.  
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett.  
 
Az elhangzottak alapján Mészáros Sándor polgármester szavazásra bocsájtja az alábbi döntési 
javaslatot: 
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Határozati javaslat 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a körzeti 
megbízott részére laptop biztosítása céljából a Nyáregyházi Faluvédő és 
Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület által pályázat benyújtását javasolja. 
Amennyiben a pályázat sikertelenül zárul, az önkormányzat a kérelmet újra 
tárgyalja 2013. szeptember hónapban.  
 
Határidő: 2013. szeptemberi testületi ülés 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester  
 

 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
 

69/2013. (V.14.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a körzeti 
megbízott részére laptop biztosítása céljából a Nyáregyházi Faluvédő és 
Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület által pályázat benyújtását javasolja. 
Amennyiben a pályázat sikertelenül zárul, az önkormányzat a kérelmet újra 
tárgyalja 2013. szeptember hónapban.  
 
Határidő: 2013. szeptemberi testületi ülés 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester  
  

 
Mészáros Pál körzeti megbízott és Fekete Máté ÖTE alelnök távozik a testületi ülésről.  
 
 
 

2. Üllő Város Humán Szolgáltató Központ beszámolója 
 
- A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy a Humán Bizottság a napirendi pontot előzetesen 
tárgyalta, ezért átadja a szót Bagoly Lászlóné bizottsági elnöknek. 
 
Bagoly Lászlóné képviselő, mint a bizottság elnöke tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság a 
beszámoló elfogadását javasolja. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat nem érkezett. Kéri, 
hogy az elhangzottak alapján az Üllő Város Humán Szolgáltató Központ 2012. évben végzett házi 
segítségnyújtásra vonatkozó beszámolójának elfogadásáról szavazással döntsön a testület. 
 
Az elhangzottak alapján Mészáros Sándor polgármester szavazásra bocsájtja az alábbi döntési 
javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Üllő Város 
Humán Szolgáltató Központ 2012. évben végzett házi segítségnyújtásra 
vonatkozó beszámolóját elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester  
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Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 6 tagja egyhangú szavazással, ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.  
 

70/2013. (V.14.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Üllő Város 
Humán Szolgáltató Központ 2012. évben végzett házi segítségnyújtásra 
vonatkozó beszámolóját elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester  
 
 

Mészáros Sándor polgármester ismerteti Kissné Szabó Katalin polgármester asszony levelét – melyet 
írásban a képviselők is előzetesen megkaptak, valamint a jegyzőkönyv mellékletét képezi – 
tájékoztatja a testületet: az önkormányzat kötelező alapfeladata a családsegítés, a gyermekjóléti 
szolgálat, valamint a házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosítása. Az Üllő Humán Szolgáltató 
Központ önálló jogi személyiségű társulássá történő alakulását Üllő Város Önkormányzata nem 
támogatta, így 2013. július 1-től az önkormányzatoknak maguknak kell gondoskodni a szociális 
alapfeladataik ellátásáról. Önállóan azonban településünk nem tudja ellátni a feladatot.  
A megoldást az jelentené, ha Nyáregyháza feladat-ellátási szerződést kötne egy jelenleg működő 
szolgáltatóval. Két alternatíva lehetséges:  
- az egyik, hogy az üllői humán szolgáltató látná el a feladatot, ahogyan azt az előterjesztésben 
felajánlják, ebben az esetben 1,5 millió Ft-os összeg megjelenik a költségvetésünkben kiadásként.  
- a másik, hogy az az alapítvány, amelyik nem csak Nyáregyházán, hanem más településeken is már 
több mint fél éve működik, velük szerződik az önkormányzat. Ez elvileg nem jelentene költséget a 
településnek, hiszen ők ebben a szerződésben azt vállalják, hogy biztosítják a normatívából a feladat 
finanszírozását. Vállalják továbbá, hogy a jelenlegi gondozottakat és gondozókat átveszik a szolgáltató 
központtól.  
A humán szolgáltató központ csak idén december 31-ig kívánja ezt a feladatot ellátni, mert nem 
tudják, hogyan alakulnak a további finanszírozások.  
Fentiekkel kapcsolatban várja a hozzászólásokat.  
 
Hozzászólások:  

 
Ország Mihály András képviselő kérdésére válaszolva Zinger Miklós jegyző elmondja, hogy a 
december 31-ig szóló alapítványi szerződéskötéssel nincs megoldva a probléma. Az önkormányzat 
érdekeit figyelembe véve hosszú távú megoldást kell találni a problémára. A Fehér Gyolcs Alapítvány 
megoldást kínál.  
Amennyiben nincs megelégedve a szolgáltatással az önkormányzat, a felmondás lehetősége minden 
szerződésben adott.  
 
Ország Mihály András képviselő megköszönve a választ elmondja, amennyiben a Fehér Gyolcs 
Alapítvány átveszi az embereket is, kézenfekvő megoldásnak tűnik őket választani.  
 
Kravecz Lászlóné képviselő egyetért Ország Mihály András képviselővel, javasolja a szerződéskötést 
az alapítvánnyal.  
 
Maszel László alpolgármester nem ért egyet Albert Ottó képviselő azon javaslatával, hogy 6 hónapra 
kössön az önkormányzat szerződést az alapítvánnyal, határozatlan idejű szerződést javasol.  
 
Bagoly Lászlóné képviselő egyetért Maszel Lászlóval, jól körülírt feltételrendszerrel rendelkező 
szerződést javasol az alapítvánnyal.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés, javaslat nem érkezett.  
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Az elhangzottak alapján Mészáros Sándor polgármester szavazásra bocsájtja az alábbi döntési 
javaslatot: 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
- 2013. július 1-től határozatlan időtartamra a településen a házi 

segítségnyújtás és a szociális étkeztetési feladatok elvégzésével 
megbízza a Fehér Gyolcs Alapítványt. (Az alapítvány székhelye: 1035 
Budapest, Laktanya utca 35., adószáma: 18269954-1-41)   

- a szociális alapellátást az alapítvány ellátási szerződés keretein belül 
végzi. 

- felhatalmazza a polgármestert a szükséges megállapodások aláírására.  
 
Határidő: 2013. július 1.  
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
Megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett, ellenvélemény nélkül a következő határozatot hozta: 

 
71/2013. (V.14.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
- 2013. július 1-től határozatlan időtartamra a településen a házi 

segítségnyújtás és a szociális étkeztetési feladatok elvégzésével 
megbízza a Fehér Gyolcs Alapítványt. (Az alapítvány székhelye: 1035 
Budapest, Laktanya utca 35., adószáma: 18269954-1-41)   

- a szociális alapellátást az alapítvány ellátási szerződés keretein belül 
végzi. 

- felhatalmazza a polgármestert a szükséges megállapodások aláírására.  
 
Határidő: 2013. július 1.  
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
 

3. Beszámoló a gyermekvédelmi tevékenységről 
 
- A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy a Humán Bizottság a napirendi pontot előzetesen 
tárgyalta, ezért átadja a szót Bagoly Lászlóné bizottsági elnöknek. 
 
Bagoly Lászlóné képviselő, mint a bizottság elnöke tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság a 
beszámoló elfogadását javasolja. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés, javaslat nem érkezett. 
 
Az elhangzottak alapján Mészáros Sándor polgármester szavazásra bocsájtja az alábbi döntési 
javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a az 
önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról szóló beszámolót elfogadta. 
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Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 6 tagja ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 6 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.  
 

72/2013. (V.14.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a az 
önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
  

 
4. Napsugár Óvoda szabályzatai  

 
- A szabályzatok előterjesztésként a jegyzőkönyv mellékletét képezik.  

 
Mészáros Sándor polgármester emlékezteti a képviselőket, hogy az április 16-i ülésen a 
39/2013.(IV.16.) számú határozatával a napirendi pont elhalasztásáról döntöttek, az előterjesztés 
terjedelme miatt. A Humán Bizottság előzetesen tárgyalta, ezért átadja a szót Bagoly Lászlóné 
bizottsági elnöknek. 
 
Bagoly Lászlóné képviselő, mint a bizottság elnöke tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság mindkét 
módosított szabályzat, a Napsugár Óvoda házirendje, valamint a szervezeti és működési szabályzata 
jóváhagyását javasolja.  
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés, javaslat nem érkezett. 
 
Az elhangzottak alapján Mészáros Sándor polgármester szavazásra bocsájtja az alábbi döntési 
javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete testülete a 
Napsugár Óvoda Házirendjét jóváhagyja.  

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

73/2013. (V.14.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete testülete a 
Napsugár Óvoda Házirendjét jóváhagyja.  
 
  

Az elhangzottak alapján Mészáros Sándor polgármester szavazásra bocsájtja az alábbi döntési 
javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete testülete a 
Napsugár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.  

 
 
Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 6 tagja ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 6 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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74/2013. (V.14.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete testülete a 
Napsugár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.  

 
 
Csiló Istvánné képviselő megérkezik a testületi ülésre, így a szavazati joggal rendelkezők száma: 
7 fő.  
 
 
 

5. Nyár-Víz Kft alapító okirat módosítása 
 

- A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Mészáros Sándor polgármester előterjesztette a napirendet, megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés, 
javaslat nem érkezett. 
 
 
Mészáros Sándor polgármester szavazásra bocsájtja az alábbi döntési javaslatot: 
 
 

Határozati javaslat 
 
I. Nyáregyháza község Képviselő-testülete a NYÁR-VÍZ Építő, Szerelő és Szolgáltató Közhasznú 
Társaság Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az Alapító Okirat Bevezetés utolsó bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„Az alapító, Nyáregyháza Község Önkormányzata kéri a gazdasági társaságokról szóló 2006.évi IV. 
tv. szabályai szerint - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásaival összhangban - a társaság 
közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságként történő nyilvántartásba vételét.” 
 
2. Az Alapító Okirat I. fejezetének 4. pontja helyébe az alábbi 4. pont lép: 
 
„4. A társaság alapítója: Nyáregyháza Község Önkormányzata (2723. Nyáregyháza, Nyáry Pál. út 37.) 
   Az alapító képviselője: Mészáros Sándor polgármester” 
 
3. Az Alapító Okirat I. fejezetének 5. pontja helyébe az alábbi 5. pont lép: 
 
„5. Az egyszemélyes nonprofit gazdasági társaság – figyelemmel a 2011. évi CLXXV. tv. 32.§. (1) 
bekezdés b) pontjában, valamint a 2006. évi IV. tv. 4. §. (4a) bekezdésben foglaltakra és az általa 
ellátni szándékozott közfeladatokra – az alapító közhasznú szervezetként hozta létre. 
Közhasznú tevékenysége a 2011. évi CLXXV. Törvény 34. § (1) bekezdés a) pontja alapján: 
 
Közhasznú tevékenység: Közfeladat: Jogszabályhely: 
1. egészségmegőrzés, 
betegségmegelőzés, gyógyító 
és egészségügyi rehabilitációs 
tevékenység 

környezet-egészségügy 
(köztisztaság, települési 
környezet tisztasága, rovar- és 
rágcsálóirtás). 

2011. évi CLXXXIX. tv. 
Magyarország helyi 
önkormányzatairól 13. § (1) 5. 

2. Közrend és 
közlekedésbiztonság védelme 

Településüzemeltetés 
(köztemetők kialakítása és 
fenntartása, a helyi közutak és 
tartozékainak kialakítása. és 
fenntartása, közparkok és egyéb 
közterületek kialakítása) 

2011. évi CLXXXIX. tv. 
Magyarország helyi 
önkormányzatairól 13. § (1) 2. 
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3. Ár- és belvízvédelem 
ellátásához kapcsolódó 
tevékenység 

A katasztrófákra történő 
felkészülés, a katasztrófák elleni 
védekezés és a helyreállítás, 
újjáépítés feladataiban, 
valamint a polgári védelmi 
szervezetek tevékenységében, 
továbbá a környezet 
veszélyeztetésének, 
károsításának megelőzésében és 
elhárításában, 
következményeinek 
felszámolásában közreműködés. 

2011. évi CXXVIII. tv. a 
katasztrófavédelemről és a 
hozzá 
kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról 
2. § (1) 

4. Munkaerőpiacon 
hátrányos helyzetű rétegek 
képzésének, 
foglalkoztatásának elősegítése 

Helyi közfoglalkoztatás. 2011. évi CLXXXIX. tv. 
Magyarország helyi 
önkormányzatairól 13. § (1) 12. 

5. A közforgalom számára 
megnyitott út, híd, alagút 
fejlesztéséhez, fenntartásához 
és üzemeltetéséhez 
kapcsolódó tevékenység 

A helyi közutak és 
tartozékainak kialakítása. és 
fenntartása. 

2011. évi CLXXXIX. tv. 
Magyarország helyi 
önkormányzatairól 13. § (1) 2. 

„ 
 
4. Az Alapító Okirat I. fejezetének 6. pontja helyébe az alábbi 6. pont lép: 
 
„6. Deklaráció: A kiemelkedően közhasznú  szervezetként történő minősítése érdekében az alábbi 
feltételeket vállalja (2011. évi CLXXV. tv.) ezen  alapító okiratban részletesen szabályozott módon: 

- Nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból (34.§. 
(1) bekezdés a) pont). 

- Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott 
alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez (34.§. (1) bekezdés b) 
pont). 

- gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott 
közhasznú tevékenységére fordítja (34.§. (1) bekezdés c) pont). 

- Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak 
anyagi támogatást nem nyújt (34.§. (1) bekezdés d) pont).” 

 
5. Az Alapító Okirat II. fejezetének 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép: 
 
„1. A társaság célja: Az alapító – ezen alapító okiratban meghatározott körű - vagyonának, értékeinek 
gyarapítása, működtetése, a jogszabályi lehetőségeken belüli hasznosítása, védelme, megóvása.  A 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésében 
meghatározott helyi közszolgáltatások közül az önkormányzat képviselő-testülete által megjelölt 
következő kiemelt feladatok ellátásának szervezése, összehangolása: településfejlesztés, 
településrendezés, vízrendezés és a csapadékvíz elvezetése, a helyi közutak és közterületek 
fenntartása. 
  - Konkrétan a településfejlesztés- és rendezés körébe tartozó egyes tevékenységek ellátása, különösen 
a vízrendezés, a településtisztaság, és parkfenntartás.” 
 
6. Az Alapító Okirat II. fejezetének 2. pontja helyébe az alábbi 2. pont lép: 
 
„2. A társaság főtevékenységi köre (a TEÁOR szerint):     
 
9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység  
 
2.1. A társaság egyéb tevékenységi körei (a TEÁOR szerint): 
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 a., A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott 

helyi közszolgáltatási tevékenységek ellátását szolgáló közhasznú tevékenységek:                                                                
 
4211 Út, autópálya építése 
4299 Egyéb m.n.s. építés 
 

b., A közhasznú  tevékenység elősegítése érdekében végzett üzletszerű gazdasági 

     tevékenységek: 
 
3109 Egyéb bútor gyártása  
4311 Bontás 
4312 Építési terület előkészítése 
4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés 
43.29 Egyéb épületgépészeti szerelés 
4331 Vakolás 
4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése 
4333 Padló-, falburkolás 
4391 Tetőfedés, tetőszerkezet építés 
4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 
4941 Közúti áruszállítás  
8129 Egyéb takarítás 
8130 Zöldterület-kezelés 
9311 Sportlétesítmény működtetése 
 
 (Azon  tevékenységeket, amelyekhez külön engedély szükséges, az engedély beszerzéséig a Társaság 
nem folytathatja.) 
Az Alapító tudomással bír arról, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 4.§.-ának 
(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő 
jelleggel folytathat. 
A vállalkozási tevékenység általában nem haladhatja meg a közhasznú tevékenység  30  %-át.” 
 
7. Az Alapító Okirat III. fejezetének 2. pontja helyébe az alábbi 2. pont lép: 
 
„2. Az alapító önkormányzat törvényes képviselője a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. tv. 41. § (1) bekezdése alapján a polgármester, akit akadályoztatása esetén az 
alpolgármester, vagy közokiratba foglalt meghatalmazással a képviselő-testület bármelyik tagja 
helyettesítheti.”  
 
8. Az Alapító Okirat VI. fejezetének 2. pontja helyébe az alábbi 2. pont lép: 
 
„2.   Működésének részletes szabályait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. és saját Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza részletesen.” 
 
9. Az Alapító Okirat VI. fejezetének 5.2.1. pontja helyébe az alábbi 5.2.1. pont lép: 
 
„5.2.1. A Képviselő-testület taggyűlési jogkörben eljárva meghozott döntését (ezen 5. pont 
vonatkozásában a továbbiakban: döntés)  megelőzően az Önkormányzat, mint egyszemélyi alapító tag 
köteles írásban kikérni a társaság felügyelő-bizottságának illetve az ügyvezetőnek az írásos  
véleményét.” 
 
10. Az Alapító Okirat VI. fejezetének 7. pontja helyébe az alábbi 7. pont lép: 
 
„7. Az alapító a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a 
rendelettel megállapított mindenkori Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott eljárási 
rendben hozza meg döntéseit.” 
 
11. Az Alapító Okirat X. fejezetének 5. pontja helyébe az alábbi 5. pont lép: 
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„5.  Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki a) az Alapító szerv 
Képviselő-testületének vezetője vagy tagja, b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más 
tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll, c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat -, d) az a)-c) pontokban meghatározott 
személyek hozzátartozója.” 
 
12. Az Alapító Okirat X. fejezetének 9. pontja helyébe az alábbi 9. pont lép: 
 
„9.  A Felügyelő Bizottság feladatát és hatáskörét a Gt. állapítja meg, de különösen kiemelt feladata az 
ügyvezetés ellenőrzése a közhasznú tevékenység és a megkötött szerződések teljesítésének 
figyelemmel kísérése. Köteles a működéssel kapcsolatos hiányosságokra az Alapítót és az ügyvezető 
figyelmét azonnal felhívni. Ennek megfelelően a) jogosult az Alapító elé kerülő előterjesztések, 
beszámolók, vagyonkimutatások, mérlegek, üzleti könyvek és tervek előzetes véleményezésére, b) a 
vezető tisztség- és tisztviselőktől jelentést, tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, c) a közhasznú 
szervezet könyveibe, irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.” 
 
13. Az Alapító Okirat XI. fejezetének 2. pontja helyébe az alábbi 2. pont lép: 
 
„2. A társaság a könyvvizsgálói feladatokat Feicht Ferencné könyvvizsgáló (an.: Kovács Mária, 2111 
Szada, Présház u. 5-7. szám - engedély száma: 001161) bevonásával látja el, aki a Magyar 
Könyvvizsgálói Kamara tagja és aki személyében a Gt-ben foglalt kizáró ok nem áll fenn.” 
 
14. Az Alapító Okirat XI. fejezetének 8. pontja helyébe az alábbi 8. pont lép: 
 
„8.  Az ügyvezető, a felügyelő bizottság elnöke és tagjai, továbbá a könyvvizsgáló a társaság vezető 
tisztségviselőinek minősülnek, így személyükre, illetve a felügyelő bizottság határozathozatalára az e 
törvényben előírt összeférhetetlenségi szabályokat is alkalmazni kell.” 
 
15. Az Alapító Okirat XIV. fejezetének 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép: 
 
„1.  A nonprofit gazdasági társaság tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a Nyáregyháza 
Község Önkormányzatnak kell gondoskodni.” 
 
16. Az Alapító Okirat XIV. fejezetének 3. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép: 
 
„3. A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg (a beszámolási évet 
követő év május 31.-ig) közhasznúsági jelentést készíteni, melynek elfogadása a taggyűlés  
kizárólagos hatáskörébe tartozik.                                   
- A közhasznúsági jelentés tartalmazza a számviteli beszámolót, a költségvetési támogatás 
felhasználását, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a cél szerinti juttatások kimutatást, a 
különböző szervektől kapott támogatások mértékét, a közhasznú szervezet tisztségviselőinek nyújtott 
juttatások értékét, illetve összegét, s a közhasznú tevékenységről szóló rövid, írásos beszámolót. 
- A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetőleg abból - saját költségére - másolatot készíthet.” 
 
II. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a módosított alapító okiratot – a testület 
döntésével együtt – a Pest megyei Bíróságnak, mint Cégbíróságnak küldje meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 
 
Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 7 tagja ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 7 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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75/2013. (V.14.) sz. Kt. határozat 
 
I. Nyáregyháza község Képviselő-testülete a NYÁR-VÍZ Építő, Szerelő és Szolgáltató Közhasznú 
Társaság Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az Alapító Okirat Bevezetés utolsó bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„Az alapító, Nyáregyháza Község Önkormányzata kéri a gazdasági társaságokról szóló 2006.évi IV. 
tv. szabályai szerint - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásaival összhangban - a társaság 
közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságként történő nyilvántartásba vételét.” 
 
2. Az Alapító Okirat I. fejezetének 4. pontja helyébe az alábbi 4. pont lép: 
 
„4. A társaság alapítója: Nyáregyháza Község Önkormányzata (2723. Nyáregyháza, Nyáry Pál. út 37.) 
   Az alapító képviselője: Mészáros Sándor polgármester” 
 
3. Az Alapító Okirat I. fejezetének 5. pontja helyébe az alábbi 5. pont lép: 
 
„5. Az egyszemélyes nonprofit gazdasági társaság – figyelemmel a 2011. évi CLXXV. tv. 32.§. (1) 
bekezdés b) pontjában, valamint a 2006. évi IV. tv. 4. §. (4a) bekezdésben foglaltakra és az általa 
ellátni szándékozott közfeladatokra – az alapító közhasznú szervezetként hozta létre. 
Közhasznú tevékenysége a 2011. évi CLXXV. Törvény 34. § (1) bekezdés a) pontja alapján: 
 
Közhasznú tevékenység: Közfeladat: Jogszabályhely: 
1. egészségmegőrzés, 
betegségmegelőzés, gyógyító 
és egészségügyi rehabilitációs 
tevékenység 

környezet-egészségügy 
(köztisztaság, települési 
környezet tisztasága, rovar- és 
rágcsálóirtás). 

2011. évi CLXXXIX. tv. 
Magyarország helyi 
önkormányzatairól 13. § (1) 5. 

2. Közrend és 
közlekedésbiztonság védelme 

Településüzemeltetés 
(köztemetők kialakítása és 
fenntartása, a helyi közutak és 
tartozékainak kialakítása. és 
fenntartása, közparkok és egyéb 
közterületek kialakítása) 

2011. évi CLXXXIX. tv. 
Magyarország helyi 
önkormányzatairól 13. § (1) 2. 

3. Ár- és belvízvédelem 
ellátásához kapcsolódó 
tevékenység 

A katasztrófákra történő 
felkészülés, a katasztrófák elleni 
védekezés és a helyreállítás, 
újjáépítés feladataiban, 
valamint a polgári védelmi 
szervezetek tevékenységében, 
továbbá a környezet 
veszélyeztetésének, 
károsításának megelőzésében és 
elhárításában, 
következményeinek 
felszámolásában közreműködés. 

2011. évi CXXVIII. tv. a 
katasztrófavédelemről és a 
hozzá 
kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról 
2. § (1) 

4. Munkaerőpiacon 
hátrányos helyzetű rétegek 
képzésének, 
foglalkoztatásának elősegítése 

Helyi közfoglalkoztatás. 2011. évi CLXXXIX. tv. 
Magyarország helyi 
önkormányzatairól 13. § (1) 12. 

5. A közforgalom számára 
megnyitott út, híd, alagút 
fejlesztéséhez, fenntartásához 
és üzemeltetéséhez 
kapcsolódó tevékenység 

A helyi közutak és 
tartozékainak kialakítása. és 
fenntartása. 

2011. évi CLXXXIX. tv. 
Magyarország helyi 
önkormányzatairól 13. § (1) 2. 

„ 
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4. Az Alapító Okirat I. fejezetének 6. pontja helyébe az alábbi 6. pont lép: 
 
„6. Deklaráció: A kiemelkedően közhasznú  szervezetként történő minősítése érdekében az alábbi 
feltételeket vállalja (2011. évi CLXXV. tv.) ezen  alapító okiratban részletesen szabályozott módon: 

- Nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból (34.§. 
(1) bekezdés a) pont). 

- Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott 
alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez (34.§. (1) bekezdés b) 
pont). 

- gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott 
közhasznú tevékenységére fordítja (34.§. (1) bekezdés c) pont). 

- Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak 
anyagi támogatást nem nyújt (34.§. (1) bekezdés d) pont).” 

 
5. Az Alapító Okirat II. fejezetének 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép: 
 
„1. A társaság célja: Az alapító – ezen alapító okiratban meghatározott körű - vagyonának, értékeinek 
gyarapítása, működtetése, a jogszabályi lehetőségeken belüli hasznosítása, védelme, megóvása.  A 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésében 
meghatározott helyi közszolgáltatások közül az önkormányzat képviselő-testülete által megjelölt 
következő kiemelt feladatok ellátásának szervezése, összehangolása: településfejlesztés, 
településrendezés, vízrendezés és a csapadékvíz elvezetése, a helyi közutak és közterületek 
fenntartása. 
  - Konkrétan a településfejlesztés- és rendezés körébe tartozó egyes tevékenységek ellátása, különösen 
a vízrendezés, a településtisztaság, és parkfenntartás.” 
 
6. Az Alapító Okirat II. fejezetének 2. pontja helyébe az alábbi 2. pont lép: 
 
„2. A társaság főtevékenységi köre (a TEÁOR szerint):     
 
9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység  
 
2.1. A társaság egyéb tevékenységi körei (a TEÁOR szerint): 
 a., A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott 

helyi közszolgáltatási tevékenységek ellátását szolgáló közhasznú tevékenységek:                                                                
 
4211 Út, autópálya építése 
4299 Egyéb m.n.s. építés 
 

b., A közhasznú  tevékenység elősegítése érdekében végzett üzletszerű gazdasági 

     tevékenységek: 
 
3109 Egyéb bútor gyártása  
4311 Bontás 
4312 Építési terület előkészítése 
4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés 
43.29 Egyéb épületgépészeti szerelés 
4331 Vakolás 
4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése 
4333 Padló-, falburkolás 
4391 Tetőfedés, tetőszerkezet építés 
4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 
4941 Közúti áruszállítás  
8129 Egyéb takarítás 
8130 Zöldterület-kezelés 
9311 Sportlétesítmény működtetése 
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 (Azon  tevékenységeket, amelyekhez külön engedély szükséges, az engedély beszerzéséig a Társaság 
nem folytathatja.) 
Az Alapító tudomással bír arról, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 4.§.-ának 
(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő 
jelleggel folytathat. 
A vállalkozási tevékenység általában nem haladhatja meg a közhasznú tevékenység  30  %-át.” 
 
7. Az Alapító Okirat III. fejezetének 2. pontja helyébe az alábbi 2. pont lép: 
 
„2. Az alapító önkormányzat törvényes képviselője a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. tv. 41. § (1) bekezdése alapján a polgármester, akit akadályoztatása esetén az 
alpolgármester, vagy közokiratba foglalt meghatalmazással a képviselő-testület bármelyik tagja 
helyettesítheti.”  
 
8. Az Alapító Okirat VI. fejezetének 2. pontja helyébe az alábbi 2. pont lép: 
 
„2.   Működésének részletes szabályait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. és saját Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza részletesen.” 
 
9. Az Alapító Okirat VI. fejezetének 5.2.1. pontja helyébe az alábbi 5.2.1. pont lép: 
 
„5.2.1. A Képviselő-testület taggyűlési jogkörben eljárva meghozott döntését (ezen 5. pont 
vonatkozásában a továbbiakban: döntés)  megelőzően az Önkormányzat, mint egyszemélyi alapító tag 
köteles írásban kikérni a társaság felügyelő-bizottságának illetve az ügyvezetőnek az írásos  
véleményét.” 
 
10. Az Alapító Okirat VI. fejezetének 7. pontja helyébe az alábbi 7. pont lép: 
 
„7. Az alapító a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a 
rendelettel megállapított mindenkori Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott eljárási 
rendben hozza meg döntéseit.” 
 
11. Az Alapító Okirat X. fejezetének 5. pontja helyébe az alábbi 5. pont lép: 
 
„5.  Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki a) az Alapító szerv 
Képviselő-testületének vezetője vagy tagja, b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más 
tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll, c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat -, d) az a)-c) pontokban meghatározott 
személyek hozzátartozója.” 
 
12. Az Alapító Okirat X. fejezetének 9. pontja helyébe az alábbi 9. pont lép: 
 
„9.  A Felügyelő Bizottság feladatát és hatáskörét a Gt. állapítja meg, de különösen kiemelt feladata az 
ügyvezetés ellenőrzése a közhasznú tevékenység és a megkötött szerződések teljesítésének 
figyelemmel kísérése. Köteles a működéssel kapcsolatos hiányosságokra az Alapítót és az ügyvezető 
figyelmét azonnal felhívni. Ennek megfelelően a) jogosult az Alapító elé kerülő előterjesztések, 
beszámolók, vagyonkimutatások, mérlegek, üzleti könyvek és tervek előzetes véleményezésére, b) a 
vezető tisztség- és tisztviselőktől jelentést, tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, c) a közhasznú 
szervezet könyveibe, irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.” 
 
13. Az Alapító Okirat XI. fejezetének 2. pontja helyébe az alábbi 2. pont lép: 
 
„2. A társaság a könyvvizsgálói feladatokat Feicht Ferencné könyvvizsgáló (an.: Kovács Mária, 2111 
Szada, Présház u. 5-7. szám - engedély száma: 001161) bevonásával látja el, aki a Magyar 
Könyvvizsgálói Kamara tagja és aki személyében a Gt-ben foglalt kizáró ok nem áll fenn.” 
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14. Az Alapító Okirat XI. fejezetének 8. pontja helyébe az alábbi 8. pont lép: 
 
„8.  Az ügyvezető, a felügyelő bizottság elnöke és tagjai, továbbá a könyvvizsgáló a társaság vezető 
tisztségviselőinek minősülnek, így személyükre, illetve a felügyelő bizottság határozathozatalára az e 
törvényben előírt összeférhetetlenségi szabályokat is alkalmazni kell.” 
 
15. Az Alapító Okirat XIV. fejezetének 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép: 
 
„1.  A nonprofit gazdasági társaság tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a Nyáregyháza 
Község Önkormányzatnak kell gondoskodni.” 
 
16. Az Alapító Okirat XIV. fejezetének 3. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép: 
 
„3. A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg (a beszámolási évet 
követő év május 31.-ig) közhasznúsági jelentést készíteni, melynek elfogadása a taggyűlés  
kizárólagos hatáskörébe tartozik.                                   
- A közhasznúsági jelentés tartalmazza a számviteli beszámolót, a költségvetési támogatás 
felhasználását, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a cél szerinti juttatások kimutatást, a 
különböző szervektől kapott támogatások mértékét, a közhasznú szervezet tisztségviselőinek nyújtott 
juttatások értékét, illetve összegét, s a közhasznú tevékenységről szóló rövid, írásos beszámolót. 
- A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetőleg abból - saját költségére - másolatot készíthet.” 
 
II. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a módosított alapító okiratot – a testület 
döntésével együtt – a Pest megyei Bíróságnak, mint Cégbíróságnak küldje meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 

 

 

6. Súlykorlátozás bevezetése 
 

- A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi 
Bizottság a napirendi pontot előzetesen tárgyalta, ezért átadja a szót Albert Ottó bizottsági elnöknek.  
 
Albert Ottó képviselő, mint a bizottság elnöke tájékoztatja a testületet, hogy a tárgyban előterjesztett 
rendelet-tervezet elfogadását javasolja a bizottság. 
 
Az elhangzottak alapján Mészáros Sándor polgármester szavazásra bocsájtja az alábbi döntési 
javaslatot: 
 

Döntési javaslat 
 

a helyi közútra történő behajtás korlátozásáról, a behajtáshoz szükséges közútkezelői 
hozzájárulás kiadásáról 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. Általános rendelkezések 
 

1. § 
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(1) E rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden olyan járműre, járműszerelvényre – ide nem értve a 
közúti személyszállító járművet – (továbbiakban: jármű), amelynek megengedett legnagyobb 
össztömege a 3,5 tonnát, vagy az 5 tonnát meghaladja. 

 
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan jármű-tulajdonosra, üzembentartóra, és 

járművezetőre, aki a rendelettel érintett területre 3,5 tonnánál, vagy 5 tonnánál nagyobb 
össztömegű járművel hajt be, kivéve: 

 
a) a fegyveres erők, a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-végrehajtás, a 

katasztrófavédelem, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezete által üzemben tartott 
b) a katasztrófa elhárítást, megelőzést és segítségnyújtást végző, 
c) a műszaki és baleseti mentést ellátó, 
d) a kommunális közfeladatot ellátó (ideértve a településtisztasági szolgáltatásokhoz, a települési 

hulladékok kezeléséhez, köztisztasági tevékenységhez, valamint a közüzemi hibaelhárításhoz 
használt), 

e) az út-, vagy közműépítést, illetve az út, vagy közműfenntartást, javítást vagy tisztítást végző, 
f) a külön jogszabályban meghatározott postai szolgáltatást végző járművekre. 

 
 

2. Övezeti lehatárolás 
 

2. § 
 
(1) A Képviselő-testület a KRESZ 14 § (1) bekezdés z/2) pontja szerinti „Korlátozott forgalmú övezet 

(zóna)” jelzőtáblák kihelyezésével 3,5 tonna súlykorlátozást alkalmaz a rendelet 1. sz. 
mellékletében meghatározott utcákban. 

 
(2) A Képviselő-testület a KRESZ 14 § (1) bekezdés z/2) pontja szerinti „Korlátozott forgalmú övezet 

(zóna)” jelzőtáblák kihelyezésével 5 tonna súlykorlátozást alkalmaz a rendelet 2. sz. mellékletében 
meghatározott utcákban. 

 
(3) Az (1) – (2) bekezdés szerint lehatárolt övezetbe - a behajtást megelőzően - az elrendelt 

össztömegkorlátozást meghaladó jármű és járműszerelvény behajtása érdekében a meghatározott 
össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 13/2010. (X.5.) 
NFM rendelettel előírt közútkezelői hozzájárulást be kell szerezni.  

 
  (4) Nem adható közútkezelői hozzájárulás a 20 tonna össztömeget meghaladó gépjármű behajtására. 

 
 

3. A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem  
 

3 .  §  
 
(1) A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet 
 

a) egy adott járműre vonatkozóan a gépjármű üzembentartója, tulajdonosa, fenntartója, 
b) egy adott járműre vonatkozóan megbízás alapján annak az ingatlannak a tulajdonosa, bérlője, 

aki a szolgáltatást igénybe veszi, 
c) építkezés esetén az építés helye szerinti ingatlan tulajdonosa, építési engedély jogosítottja 

nyújthatja be. 
 
(2) A kérelmet a rendelet 3. sz. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani. 
 
(3) Az közútkezelői hozzájárulás kiadása iránti kérelemben pontosan meg kell jelölni azt a behajtási 

tilalom hatálya alá tartozó utat, útszakaszt, valamint azt az ingatlant, és időszakot, amelyre 
vonatkozóan a kérelmező az engedély kiadását igényli. 
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(4) Amennyiben építési engedélyben meghatározott építési hely a jelen rendelet szerinti korlátozással 
érintett út mentén van az építtető köteles a munkálatok megkezdését megelőzően közútkezelői 
hozzájárulást kérni.  

 
 

4. A közútkezelői hozzájárulás kiadásának szabályai 
 

4 .  §  
 
(1) A közútkezelői hozzájárulás csak célforgalomra adható ki. 
 
(2) Megtagadható a közútkezelői hozzájárulás kiadása, ha 
 

a) a helyi közút teherbírása és állapota nem alkalmas arra, hogy a 3,5 tonna össztömeget 
meghaladó gépjármű azon közlekedjék 

b) a behajtás nem indokolt. 
 
(3) Indokoltnak kell tekinteni a behajtást, ha: 
 

a) a járművel a kérelemben megjelölt ingatlanhoz, vagy onnan árut szállítanak, és az áru 
szállítása, be- és kirakodása másként nem oldható meg, 

b) helyben történő építkezéshez történő szállítás esetén, 
c) a jármű hatósági irataiban feltüntetett lakcímre, illetve székhely, telephely címre történő 

behajtásakor, 
d) a jármű behajtásához közérdek fűződik. 

 
(4) A közútkezelői hozzájárulás csak a túlsúlydíj megfizetésével egyidejűleg, vagy azt követően 

adható ki. 
 
(5) Az közútkezelői hozzájárulás ellenőrzésére jogosult szerv (rendőrség) kezdeményezésére a 

polgármester az érvényes közútkezelői hozzájárulást felülvizsgálhatja és amennyiben az indokolt, 
visszavonhatja. 

 
(6) Az (5) bekezdés szerinti jogkört a polgármester akkor gyakorolhatja, ha az közútkezelői 

hozzájárulás birtokosa az közútkezelői hozzájárulás használatának e rendeletben foglalt szabályait 
visszatérően, vagy súlyosan megsérti, illetve a 7. § (4) bekezdés szerinti kártérítési 
kötelezettségének nem tesz eleget. 

 
 

5. A közútkezelői hozzájárulás 
 

5 .  §  
 
(1)  A közútkezelői hozzájárulás tartalmazza a közútkezelői hozzájárulás jogosítottjának nevét, 

lakcímét (székhelyét), a behajtás célját, az közútkezelői hozzájárulás érvényességi idejét, a 
súlykorlátozással érintett út, útszakasz meghatározását, amelyre az engedély érvényes, az 
útfenntartási hozzájárulás mértéket, a feltételeket, továbbá 

 
a) a 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben hogy mely járműre vonatkozik (forgalmi 

rendszámmal, ül. más azonosításra alkalmas módon), és a forgalmi engedélyben 
üzembentartóként, (tulajdonosként) feltüntetett személy nevét és lakóhelyét (székhelyét), 

b) a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben az építkezéssel érintett ingatlan utca házszámát, 
helyrajzi számát, az ingatlantulajdonos és ha nem azonos a tulajdonossal- az építtető nevét, és 
lakóhelyét (székhelyét). 
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(2) A közútkezelői hozzájárulás 
 

a) a 3. § (1) bekezdés a) és b) pontok esetén egy adott járműre adható ki. Amennyiben egy 
kérelmező több járműre vonatkozóan kíván benyújtani közútkezelői hozzájárulás kiadása iránti 
kérelmet, úgy minden járműre külön közútkezelői hozzájárulás kell kiadni. 

b) a 3. § (1) bekezdés c) pont esetén az érintett ingatlanra szól. 
 
(3) A közútkezelői hozzájárulás érvényessége a kiadásától számított 1 nap, 1 hét, 1 hónap vagy 1 év 

lehet. 
 
(4) Éves közútkezelői hozzájárulást kaphat: 
 

a) az a szállító vállalkozó, aki súlykorlátozással érintett helyi címre vagy helyi címről rendszeresen 
szállít. 

b) az az üzembentartó/tulajdonos, akinek a jármű hatósági irataiban feltüntetett lakcíme, 
székhelye,telephelye súlykorlátozással érintett ingatlanon van. 

c) az az építtető/ingatlantulajdonos, akinek építési engedélye súlykorlátozással érintett ingatlanra 
szól. 

 
(5)  A polgármester a közútkezelői hozzájárulásban előírja azt az útvonalat, amelyen a teher járműnek 

közlekednie kell, és azokat a feltételeket, amelyek a tehergépjármű közlekedése során biztosítják a 
helyi közút és tartozékainak védelmét 

 
 

6 .  §  
 

A közútkezelői hozzájárulás csak az abban meghatározott tehergépjárművel való behajtásra 
használható fel, más járműre nem érvényes. A közútkezelői hozzájárulás a gépjármű vezetőjének jól 
látható helyre (pl. a szélvédő) kell elhelyeznie. 
 
Az közútkezelői hozzájárulásról – bármilyen formában – készített másolat nem használható fel. 
 
A 5. § (3) bekezdés a) pontja alapján kiadott közútkezelői hozzájárulás csak a ki- és berakodáshoz 
feltétlenül szükséges ideig, a 5. § (3) bekezdés b) pont alapján kiadott közútkezelői hozzájárulás csak 
az indokolható legrövidebb ideig jogosítja fel a jármű használóját a járművel a súlykorlátozással 
érintett területre történő behajtásra. 
 
A behajtással szándékosan vagy gondatlanul okozott kárt az engedélyes köteles megtéríteni. 
 

 
6. Túlsúlydíj 

 
7. § 

 
(1) A jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlátozást meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű 

járművek után járművenként fizetendő túlsúlydíj a jelzőtáblán meghatározott össztömeghatár feletti 
megkezdett tonnánként 

a) 200 Ft/nap, vagy 
b) 1500 Ft/hét, vagy  
b) 4000 Ft/hónap, vagy  
c) 40 000 Ft/év. 

 
(2)  Önkormányzati beruházások, illetve települési érdekű eseménynél közreműködő teherjárművek a 

polgármester döntése alapján a túlsúlydíj megfizetése alól mentesülhetnek. 
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(3)  Mentes a díjfizetési kötelezettség alól azon jármű tulajdonosa vagy üzembentartója, aki: 
 

a) Nyáregyháza község közigazgatási területén bejelentett telephellyel rendelkezik és 
b) tevékenysége után iparűzési adót Nyáregyháza község Önkormányzatának fizet és iparűzési adó 

adóhátraléka nincs és 
c) tehergépjárműve után gépjárműadót Nyáregyháza község Önkormányzatának fizet és gépjármű 

adó adóhátraléka nincs. 
 
(4) A (3) bekezdésben foglaltakról szóló igazolásokat a kérelmező köteles a behajtási engedély kiadási 

iránti kérelméhez csatolni. Ennek hiányában az engedély díjköteles. 
Az engedély alól igazoltan díjmentes ügyfeleknek is kötelező behajtási engedélyt kérni. 

 
A kiadott közútkezelői hozzájárulásokról, megfizetett túlsúlydíjról nyilvántartást kell vezetni. 
 
A túlsúlydíjból származó bevételt a mindenkori éves költségvetés dologi kiadások: utak kátyúzása, 
murvázása kiadási előirányzatra kell felhasználni. 
 
 

7. Záró rendelkezés 
 

8 .  §  
 
Ez a rendelet 2013. június 1. napján lép hatályba. 
 
 

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

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

8/2013. (V.15.) önkormányzati rendelete 
 

a helyi közútra történő behajtás korlátozásáról, a behajtáshoz szükséges közútkezelői 
hozzájárulás kiadásáról 

 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. Általános rendelkezések 
 

1. § 
 
(1) E rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden olyan járműre, járműszerelvényre – ide nem értve a 

közúti személyszállító járművet – (továbbiakban: jármű), amelynek megengedett legnagyobb 
össztömege a 3,5 tonnát, vagy az 5 tonnát meghaladja. 

 
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan jármű-tulajdonosra, üzembentartóra, és 

járművezetőre, aki a rendelettel érintett területre 3,5 tonnánál, vagy 5 tonnánál nagyobb 
össztömegű járművel hajt be, kivéve: 

 
a) a fegyveres erők, a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-végrehajtás, a 

katasztrófavédelem, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezete által üzemben tartott 
b) a katasztrófa elhárítást, megelőzést és segítségnyújtást végző, 
c) a műszaki és baleseti mentést ellátó, 
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d) a kommunális közfeladatot ellátó (ideértve a településtisztasági szolgáltatásokhoz, a települési 
hulladékok kezeléséhez, köztisztasági tevékenységhez, valamint a közüzemi hibaelhárításhoz 
használt), 

e) az út-, vagy közműépítést, illetve az út, vagy közműfenntartást, javítást vagy tisztítást végző, 
f) a külön jogszabályban meghatározott postai szolgáltatást végző járművekre. 

 
 

2. Övezeti lehatárolás 
 

2. § 
 
(1) A Képviselő-testület a KRESZ 14 § (1) bekezdés z/2) pontja szerinti „Korlátozott forgalmú övezet 

(zóna)” jelzőtáblák kihelyezésével 3,5 tonna súlykorlátozást alkalmaz a rendelet 1. sz. 
mellékletében meghatározott utcákban. 

 
(2) A Képviselő-testület a KRESZ 14 § (1) bekezdés z/2) pontja szerinti „Korlátozott forgalmú övezet 

(zóna)” jelzőtáblák kihelyezésével 5 tonna súlykorlátozást alkalmaz a rendelet 2. sz. mellékletében 
meghatározott utcákban. 

 
(3) Az (1) – (2) bekezdés szerint lehatárolt övezetbe - a behajtást megelőzően - az elrendelt 

össztömegkorlátozást meghaladó jármű és járműszerelvény behajtása érdekében a meghatározott 
össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 13/2010. (X.5.) 
NFM rendelettel előírt közútkezelői hozzájárulást be kell szerezni.  

 
  (4) Nem adható közútkezelői hozzájárulás a 20 tonna össztömeget meghaladó gépjármű behajtására. 

 
 

3. A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem  
 

3 .  §  
 
(1) A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet 
 

a) egy adott járműre vonatkozóan a gépjármű üzembentartója, tulajdonosa, fenntartója, 
b) egy adott járműre vonatkozóan megbízás alapján annak az ingatlannak a tulajdonosa, bérlője, 

aki a szolgáltatást igénybe veszi, 
c) építkezés esetén az építés helye szerinti ingatlan tulajdonosa, építési engedély jogosítottja 

nyújthatja be. 
 
(2) A kérelmet a rendelet 3. sz. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani. 
 
(3) Az közútkezelői hozzájárulás kiadása iránti kérelemben pontosan meg kell jelölni azt a behajtási 

tilalom hatálya alá tartozó utat, útszakaszt, valamint azt az ingatlant, és időszakot, amelyre 
vonatkozóan a kérelmező az engedély kiadását igényli. 

 
(4) Amennyiben építési engedélyben meghatározott építési hely a jelen rendelet szerinti korlátozással 

érintett út mentén van az építtető köteles a munkálatok megkezdését megelőzően közútkezelői 
hozzájárulást kérni.  

 
 

4. A közútkezelői hozzájárulás kiadásának szabályai 
 

4 .  §  
 
(1) A közútkezelői hozzájárulás csak célforgalomra adható ki. 
 
(2) Megtagadható a közútkezelői hozzájárulás kiadása, ha 
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a) a helyi közút teherbírása és állapota nem alkalmas arra, hogy a 3,5 tonna össztömeget 

meghaladó gépjármű azon közlekedjék 
b) a behajtás nem indokolt. 

 
(3) Indokoltnak kell tekinteni a behajtást, ha: 
 

a) a járművel a kérelemben megjelölt ingatlanhoz, vagy onnan árut szállítanak, és az áru 
szállítása, be- és kirakodása másként nem oldható meg, 

b) helyben történő építkezéshez történő szállítás esetén, 
c) a jármű hatósági irataiban feltüntetett lakcímre, illetve székhely, telephely címre történő 

behajtásakor, 
d) a jármű behajtásához közérdek fűződik. 

 
(4)  A közútkezelői hozzájárulás csak a túlsúlydíj megfizetésével egyidejűleg, vagy azt követően 

adható ki. 
 
(5) Az közútkezelői hozzájárulás ellenőrzésére jogosult szerv (rendőrség) kezdeményezésére a 
polgármester az érvényes közútkezelői hozzájárulást felülvizsgálhatja és amennyiben az indokolt, 
visszavonhatja. 
 
(6) Az (5) bekezdés szerinti jogkört a polgármester akkor gyakorolhatja, ha az közútkezelői 

hozzájárulás birtokosa az közútkezelői hozzájárulás használatának e rendeletben foglalt szabályait 
visszatérően, vagy súlyosan megsérti, illetve a 7. § (4) bekezdés szerinti kártérítési 
kötelezettségének nem tesz eleget. 

 
 

5. A közútkezelői hozzájárulás 
 

5 .  §  
 
(1)  A közútkezelői hozzájárulás tartalmazza a közútkezelői hozzájárulás jogosítottjának nevét, 

lakcímét (székhelyét), a behajtás célját, az közútkezelői hozzájárulás érvényességi idejét, a 
súlykorlátozással érintett út, útszakasz meghatározását, amelyre az engedély érvényes, az 
útfenntartási hozzájárulás mértéket, a feltételeket, továbbá 

 
a) a 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben hogy mely járműre vonatkozik (forgalmi 

rendszámmal, ül. más azonosításra alkalmas módon), és a forgalmi engedélyben 
üzembentartóként, (tulajdonosként) feltüntetett személy nevét és lakóhelyét (székhelyét), 

b) a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben az építkezéssel érintett ingatlan utca házszámát, 
helyrajzi számát, az ingatlantulajdonos és ha nem azonos a tulajdonossal- az építtető nevét, és 
lakóhelyét (székhelyét). 

 
(2) A közútkezelői hozzájárulás 
 

a) a 3. § (1) bekezdés a) és b) pontok esetén egy adott járműre adható ki. Amennyiben egy 
kérelmező több járműre vonatkozóan kíván benyújtani közútkezelői hozzájárulás kiadása iránti 
kérelmet, úgy minden járműre külön közútkezelői hozzájárulás kell kiadni. 

b) a 3. § (1) bekezdés c) pont esetén az érintett ingatlanra szól. 
 
(3) A közútkezelői hozzájárulás érvényessége a kiadásától számított 1 nap, 1 hét, 1 hónap vagy 1 év 

lehet. 
 
(4) Éves közútkezelői hozzájárulást kaphat: 
 

a) az a szállító vállalkozó, aki súlykorlátozással érintett helyi címre vagy helyi címről rendszeresen 
szállít. 
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b) az az üzembentartó/tulajdonos, akinek a jármű hatósági irataiban feltüntetett lakcíme, 
székhelye,telephelye súlykorlátozással érintett ingatlanon van. 

c) az az építtető/ingatlantulajdonos, akinek építési engedélye súlykorlátozással érintett ingatlanra 
szól. 

 
(5)  A polgármester a közútkezelői hozzájárulásban előírja azt az útvonalat, amelyen a teher járműnek 

közlekednie kell, és azokat a feltételeket, amelyek a tehergépjármű közlekedése során biztosítják a 
helyi közút és tartozékainak védelmét 

 
6 .  §  

 
A közútkezelői hozzájárulás csak az abban meghatározott tehergépjárművel való behajtásra 
használható fel, más járműre nem érvényes. A közútkezelői hozzájárulás a gépjármű vezetőjének jól 
látható helyre (pl. a szélvédő) kell elhelyeznie. 
 
Az közútkezelői hozzájárulásról – bármilyen formában – készített másolat nem használható fel. 
 
A 5. § (3) bekezdés a) pontja alapján kiadott közútkezelői hozzájárulás csak a ki- és berakodáshoz 
feltétlenül szükséges ideig, a 5. § (3) bekezdés b) pont alapján kiadott közútkezelői hozzájárulás csak 
az indokolható legrövidebb ideig jogosítja fel a jármű használóját a járművel a súlykorlátozással 
érintett területre történő behajtásra. 
 
A behajtással szándékosan vagy gondatlanul okozott kárt az engedélyes köteles megtéríteni. 
 

 
6. Túlsúlydíj 

 
7. § 

 
(1) A jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlátozást meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű 

járművek után járművenként fizetendő túlsúlydíj a jelzőtáblán meghatározott össztömeghatár feletti 
megkezdett tonnánként 

a) 200 Ft/nap, vagy 
b) 1500 Ft/hét, vagy  
b) 4000 Ft/hónap, vagy  
c) 40 000 Ft/év. 

 
(2)  Önkormányzati beruházások, illetve települési érdekű eseménynél közreműködő teherjárművek a 

polgármester döntése alapján a túlsúlydíj megfizetése alól mentesülhetnek. 
 
(3)  Mentes a díjfizetési kötelezettség alól azon jármű tulajdonosa vagy üzembentartója, aki: 
 

a) Nyáregyháza község közigazgatási területén bejelentett telephellyel rendelkezik és 
b) tevékenysége után iparűzési adót Nyáregyháza község Önkormányzatának fizet és iparűzési adó 

adóhátraléka nincs és 
c) tehergépjárműve után gépjárműadót Nyáregyháza község Önkormányzatának fizet és gépjármű 

adó adóhátraléka nincs. 
 
(4) A (3) bekezdésben foglaltakról szóló igazolásokat a kérelmező köteles a behajtási engedély kiadási 

iránti kérelméhez csatolni. Ennek hiányában az engedély díjköteles. 
Az engedély alól igazoltan díjmentes ügyfeleknek is kötelező behajtási engedélyt kérni. 

 
A kiadott közútkezelői hozzájárulásokról, megfizetett túlsúlydíjról nyilvántartást kell vezetni. 
 
A túlsúlydíjból származó bevételt a mindenkori éves költségvetés dologi kiadások: utak kátyúzása, 
murvázása kiadási előirányzatra kell felhasználni. 
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7. Záró rendelkezés 
 

8 .  §  
 
Ez a rendelet 2013. június 1. napján lép hatályba. 
 

 

 

7. A költségvetés alakulása 
 
- A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi 
Bizottság a napirendi pontot előzetesen tárgyalta, ezért átadja a szót Albert Ottó bizottsági elnöknek.  
 
Albert Ottó képviselő, mint a bizottság elnöke tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság nem tett 
módosító javaslatokat. 
 
Maszel László alpolgármester javasolta a Diófás tárcsázására szánt összeget más célra felhasználni, 
valamint az alsó nyáregyházi óvoda épület teraszának beépítését elhalasztani. 
 
Albert Ottó képviselő az elemi költségvetések kiadásainak lefaragását javasolta. Nem fogadja el 
ennek halasztását. 
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy februárban, mikor a Képviselő-testület döntött a 
költségvetés elfogadásáról, döntött arról is, hogy májusban felülvizsgálja, hogy tartható-e. Érdemi 
észrevétel, javaslat nem volt az elemi költségvetésekkel kapcsolatban. 
 
Maszel László alpolgármester véleménye szerint más óvodáknál a dajkák látják el a konyhai 
feladatokat is, ennek megfelelően kellene eljárni Nyáregyházán is. Amúgy pedig megvalósul a ún. 
kettes norma a csoportoknál. A konyhai dolgozók 2013. augusztus 31. utáni foglalkoztatását nem 
javasolja. 
 
Az elhangzottak alapján Mészáros Sándor polgármester szavazásra bocsájtja az alábbi döntési 
javaslatot: 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi 
költségvetés alakulásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen, 
1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 

76/2013. (V.14.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi 
költségvetés alakulásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen, 
1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 

76/A/2013. (V.14.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alsó 
nyáregyházi óvoda teraszának beépítési munkáit elhalasztja. 
Az óvoda konyhai dolgozóinak foglalkoztatását 2013. augusztus 31. napjáig 
biztosítja. 
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8. Leader pályázatokon való részvétel 
 

- A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Mészáros Sándor polgármester előterjesztette a napirendet és megvalósítandó javaslatokat kért a 
képviselőktől. 
 
Maszel László alpolgármester javasolja a Trianoni Emlékmű pályázat keretében történő kialakítását. 
 
Ország Mihály képviselő Felső-Nyáregyházán inkább focipálya kialakítását javasolja, mert annak 
több használója lehet, mint egy teniszpályának. 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy van még idő a pályázat benyújtására, így a júniusi 
testületi ülésre a felmerült javaslatok alapján külön-külön kidolgozott előterjesztést fog előterjeszteni. 
 
Az elhangzottak alapján Mészáros Sándor polgármester szavazásra bocsájtja az alábbi döntési 
javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a 
polgármestert, hogy a 2013. júniusi testületi ülésre a Trianoni Emlékmű, 
valamint a felső-nyáregyházi focipálya kialakítására vonatkozó, kidolgozott 
pályázati javaslatokat terjessze elő. 
 
Határidő: 2013. június 11. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 
 

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

77/2013. (V.14.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a 
polgármestert, hogy a 2013. júniusi testületi ülésre a Trianoni Emlékmű, 
valamint a felső-nyáregyházi focipálya kialakítására vonatkozó, kidolgozott 
pályázati javaslatokat terjessze elő. 
 
Határidő: 2013. június 11. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
 

9. Nyáregyházi falunapok szervezése 
 
- A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
 
Mészáros Sándor polgármester javasolja, hogy az előző évek alapján a falunapi rendezvények 
koordinálásával Reichné Tallárom Györgyit bízza meg 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 megbízza 
Reichné Tallárom Györgyit a Nyáregyházi Falunapok rendezvényének 
lebonyolításával, koordináló munkájával. 
 
A megbízás 2013. június 9. napjától 2013. szeptember 9. napjáig tart 
 
Megbízási díját erre az időszakra – az előző évek gyakorlatának megfelelően 
– bruttó 173 655,- Ft-ban állapítja meg, valamint erre az időszakra részére 
mobiltelefont biztosít, melynek a havi költségeit átvállalja. 
A Képviselő-testület a fenti összegeket a falunapi költségvetés terhére 
biztosítja. 
 
Határidő: 2013. szeptember 10. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

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

78/2013. (V.14.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza 
Reichné Tallárom Györgyit a Nyáregyházi Falunapok rendezvényének 
lebonyolításával, koordináló munkájával. 
 
A megbízás 2013. június 9. napjától 2013. szeptember 9. napjáig tart 
 
Megbízási díját erre az időszakra – az előző évek gyakorlatának megfelelően 
– bruttó 173 655,- Ft-ban állapítja meg, valamint erre az időszakra részére 
mobiltelefont biztosít, melynek a havi költségeit átvállalja. 
A Képviselő-testület a fenti összegeket a falunapi költségvetés terhére 
biztosítja. 
 
Határidő: 2013. szeptember 10. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
Mészáros Sándor polgármester javasolja, hogy az előző év tapasztalat alapján a falunapi 
rendezvények biztosításával a Kossuth Nemzetőr Egyesületet bízza meg a testület. 
 
Az elhangzottak alapján Mészáros Sándor polgármester szavazásra bocsájtja az alábbi döntési 
javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza 
Kossuth Nemzetőr Egyesületet a Nyáregyházi Falunapok rendezvényének 
biztosításával, 50.000,- Ft. díjazás ellenében. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szükséges szerződést 
megkösse. 
 
Határidő: 2013. augusztus 31. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

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



- 25 - 

79/2013. (V.14.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza 
Kossuth Nemzetőr Egyesületet a Nyáregyházi Falunapok rendezvényének 
biztosításával, 50.000,- Ft. díjazás ellenében. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szükséges szerződést 
megkösse. 
 
Határidő: 2013. augusztus 31. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
 

10. Ivóvíz megtakarítási lehetőség 
 
- A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
Mészáros Sándor polgármester előterjesztette a napirendet és javaslatokat kért a képviselőktől. 
 
Maszel László alpolgármester elmondja, hogy ki akarta próbálni az eszközt, hogy megfelelő-e a 
leírásnak, azonban csak vétel útján adott volna a cég próbadarabot. Komolytalannak véli az ajánlatot. 
 
Ország Mihály képviselő egyetért a felvetéssel. 
 
Albert Ottó képviselő sem javasolja az eszközök beszerzését. 
 
Az elhangzottak alapján Mészáros Sándor polgármester szavazásra bocsájtja az alábbi döntési 
javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván élni 
az EcoVerde Kft. ajánlatával. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy nevezettet döntéséről 
értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

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

80/2013. (V.14.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván élni 
az EcoVerde Kft. ajánlatával. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy nevezettet döntéséről 
értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
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11. Út karbantartása során kitermelődő föld elhelyezése 
 

- A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi 
Bizottság a napirendi pontot előzetesen tárgyalta, ezért átadja a szót Albert Ottó bizottsági elnöknek.  
 
Albert Ottó képviselő, mint a bizottság elnöke tájékoztatja a testületet, hogy a tárgyban előterjesztett 
javaslat elfogadását javasolja a bizottság. 
 
Az elhangzottak alapján Mészáros Sándor polgármester szavazásra bocsájtja az alábbi döntési 
javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Község Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
településen átvezető Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő utak 
karbantartása, ill. a padkák rendezése során kitermelődő föld a nyáregyházi 
1408/4 hrszú ingatlan területén kerüljön elhelyezésre. 

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

81/2013. (V.14.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
településen átvezető Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő utak 
karbantartása, ill. a padkák rendezése során kitermelődő föld a nyáregyházi 
1408/4 hrszú ingatlan területén kerüljön elhelyezésre. 

 
 
 

12. Ingatlan értékesítése 
 
- A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi 
Bizottság a napirendi pontot előzetesen tárgyalta, ezért átadja a szót Albert Ottó bizottsági elnöknek.  
 
Albert Ottó képviselő, mint a bizottság elnöke tájékoztatja a testületet, hogy a tárgyban előterjesztett 
javaslat elfogadását javasolja a bizottság. 
 
Az elhangzottak alapján Mészáros Sándor polgármester szavazásra bocsájtja az alábbi döntési 
javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában álló nyáregyházi 602 hrsz-ú,  Diófasor út 11. 
szám alatti ingatlanát értékesítésre kijelöli.  
 
A 2013. április 23-án kelt ingatlan-értékbecslés alapján az ingatlan vételárát 
8.000.000,- Ft, azaz Nyolcmillió forint összegben állapítja meg.  
 
A testület hozzájárul ahhoz, hogy fenti vételár ellenében Dr. Gruber Csaba 
Szabolcs (sz.hely,idő: Budapest VIII., 1975.08.27., an.: Kovács Magdolna 
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Erzsébet) 2723 Nyáregyháza, Diófasor út 11. szám alatti lakos az ingatlant 
megvásárolja.  
 
A testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.  
 
Határidő: 2013. július 1.  
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

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

82/2013. (V.14.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában álló nyáregyházi 602 hrsz-ú,  Diófasor út 11. 
szám alatti ingatlanát értékesítésre kijelöli.  
 
A 2013. április 23-án kelt ingatlan-értékbecslés alapján az ingatlan vételárát 
8.000.000,- Ft, azaz Nyolcmillió forint összegben állapítja meg.  
 
A testület hozzájárul ahhoz, hogy fenti vételár ellenében Dr. Gruber Csaba 
Szabolcs (sz.hely,idő: Budapest VIII., 1975.08.27., an.: Kovács Magdolna 
Erzsébet) 2723 Nyáregyháza, Diófasor út 11. szám alatti lakos az ingatlant 
megvásárolja.  
 
A testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.  
 
Határidő: 2013. július 1.  
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 

 
 

13. Hozzájárulás a Határtalanul pályázathoz 
 
Mészáros Sándor polgármester előterjesztette a napirendet. 
 
Ország Mihály képviselő a gyermekek utazásának megvalósítása érdekében 50.000,- Ft. összeget 
felajánlott a célra. 
 
Mészáros Sándor polgármester javasolja, hogy a Képviselő-testület a még hiányzó 287.160,- Ft. 
összeggel támogassa a Határtalanul pályázat megvalósítását. 
 
Az elhangzottak alapján Mészáros Sándor polgármester szavazásra bocsájtja az alábbi döntési 
javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Határtalanul 
pályázati program megvalósítását 287.160,- Ft. összeggel támogatja. 
A Testület megbízza a polgármestert, hogy a támogatás folyósítása 
érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
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Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.  
 

83/2013. (V.14.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Határtalanul 
pályázati program megvalósítását 287.160,- Ft. összeggel támogatja. 
A Testület megbízza a polgármestert, hogy a támogatás folyósítása 
érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
 

14. Trianoni emlékkereszt elhelyezése 
 

- A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Mészáros Sándor polgármester előterjesztette a napirendet. 
 
Ország Mihály képviselő egyetért az Emlékkereszt állításával, kell lennie egy megemlékező helynek 
Nyáregyházán. 
 
Mészáros Sándor polgármester javasolja, hogy a megvalósítás a Leader pályázat keretében történjen, 
ha van rá lehetőség. 
 
Az elhangzottak alapján Mészáros Sándor polgármester szavazásra bocsájtja az alábbi döntési 
javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a 
polgármestert, hogy a 2013. júniusi testületi ülésre a Trianoni Emlékmű, 
kialakítására vonatkozó, kidolgozott pályázati javaslatot terjessze elő. 
 
Határidő: 2013. június 11. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 
 

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

84/2013. (V.14.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a 
polgármestert, hogy a 2013. júniusi testületi ülésre a Trianoni Emlékmű, 
kialakítására vonatkozó, kidolgozott pályázati javaslatot terjessze elő. 
 
Határidő: 2013. június 11. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
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15. Hősök terének fellobogózása 
 
- Szóbeli előterjesztés 

 
Albert Ottó képviselő javasolja a Hősök terén árpádsávos lobogó elhelyezését.  
 
Maszel László alpolgármester a Hősök terén Nyáregyháza zászlaját javasolja elhelyezni, az 
árpádsávos lobogó helyének a Trianoni emlékművet tartaná méltónak. 
 
Albert Ottó képviselő egyetért a javaslattal. 
 
Kravecz Lászlóné képviselő egyetért a javaslattal, hogy Nyáregyháza zászlaja kerüljön a Hősök 
terére. 
 
Az elhangzottak alapján Mészáros Sándor polgármester szavazásra bocsájtja az alábbi döntési 
javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Nyáregyháza zászlaját elhelyezi a Hősök terén. 
A létrejövő Trianoni Emlékműnél pedig a magyar, valamint az árpádsávos 
lobogót kívánja elhelyezni. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 
 

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

85/2013. (V.14.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Nyáregyháza zászlaját elhelyezi a Hősök terén. 
A létrejövő Trianoni Emlékműnél pedig a magyar, valamint az árpádsávos 
lobogót kívánja elhelyezni. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
 

16. Árajánlat parkoló kialakítására 
 

- A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
Mészáros Sándor polgármester előterjeszti a napirendet és szavazásra bocsájtja az alábbi döntési 
javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyáregyházi 
háziorvosi rendelő előtti területen parkoló kialakítása tárgyában 
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- benyújtott árajánlatok közül az Epres Trans Kft. (Szegfű u. 2/a) 
ajánlatát fogadja el.    

- a megvalósításhoz szükséges 231.902,- Ft. összeget a 2013. évi 
költségvetése terhére biztosítja.  

- felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói megbízási szerződés 
aláírására.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

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

86/2013. (V.14.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyáregyházi 
háziorvosi rendelő előtti területen parkoló kialakítása tárgyában 
 
- benyújtott árajánlatok közül az Epres Trans Kft. (Szegfű u. 2/a) 

ajánlatát fogadja el.    
- a megvalósításhoz szükséges 231.902,- Ft. összeget a 2013. évi 

költségvetése terhére biztosítja.  
- felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói megbízási szerződés 

aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
 

17. Polgármesteri tájékoztató 
 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 
 

- A háziorvosi praxis átruházására vonatkozó adásvételi szerződést az orvosok 
megkötötték, 

 
- A csatorna beruházással kapcsolatos önerőpályázaton 71.751 eFt-ot nyertek az 

önkormányzatok. A közbeszerzési eljárás folyamatban van, szeptember 1. napjával 
várható a szerződéskötés. 

 
- A Hírős Kft. csak térítési díj ellenében tudja vállalni a zöldhulladék további 

gyűjtését, erről a konzorciumi ülésen lesz majd szó, melyről tájékoztatja majd a 
Testületet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




