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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült:  Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. 

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  - nincs jelen 
Albert Ottó képviselő   - megjelent  
Bagoly Lászlóné képviselő  - megjelent  
Csiló Istvánné képviselő  - megjelent 
Kravecz Lászlóné képviselő  - nincs jelen  
Ország Mihály András képviselő - megjelent  
 

tanácskozási joggal:  Zinger Miklós jegyző   - megjelent  
   Egresi Péter  biz.tag   - nincs jelen 
   Komjáthy Kálmán biz.tag  - nincs jelen 
   Kemenár Lászlóné biz.tag  - nincs jelen 
   Dóri József  biz.tag   - megjelent 
   Baár Istvánné óvodavezető h.  - megjelent  
   Badacsonyi Márta -Pátria Takarék - megjelent 

 
 
Mészáros Sándor polgármester köszönti a képviselőket és a vendégeket. Megállapítja, hogy a 
képviselő-testület határozatképes, mivel a 7 fős testület 5 tagja megjelent. Köszönti a diákokat, akik 
jelenleg diákmunkásként vannak foglalkoztatva a Hivatalban. 
A korábban meghirdetett napirend módosításokkal történő elfogadását javasolja. Megállapítja, hogy 
egyéb hozzászólás, javaslat nem érkezett. A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
egyhangúan elfogadja: 
 
Napirend:  

1. Számlavezetési ajánlat 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester  

2. Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

3. Csoportszám meghatározása a Napsugár Óvodában 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester  

4. A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester  

5. Nyáregyháza II. számú háziorvosi körzet rendelési ideje 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

6. Étkezési térítési díj módosítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

7. Létszámcsökkentéssel kapcsolatos központi költségvetési támogatás igénylése 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

8. Hozzájárulás járdaépítéshez 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

9. Útjavítások – szóbeli előterjesztés 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

10. Ajánlat ingatlan értékesítésére 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

11. Nyáregyháza település nagyközségi cím használata 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
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12. Általános iskola kerítésének átalakítása – szóbeli előterjesztés  
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

13. Nyáregyházi Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület kérelme 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

14. Településfejlesztési koncepció - partnerségi egyeztetés szabályai 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

15. Határtalanul pályázat támogatási elszámolása  
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

16. Polgármesteri tájékoztató 
 
 
 

1. Számlavezetési ajánlat 
 

- A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Mészáros Sándor polgármester köszönti a testületi ülésen megjelent Badacsonyi Mártát, aki a Pátria 
Takarék képviseletében érkezett. A napirendi ponttal kapcsolatban egyebet elmondani nem kíván.  
Átadja a szót a megjelent vendégnek.  
 
Badacsonyi Márta a kiküldött előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy a tranzakciós illeték miatt 
történt az ajánlattétel.  
 
Hozzászólások:  

 
Albert Ottó képviselő kérdésére válaszolva Badacsonyi Márta elmondja, hogy a tranzakciós illeték 
összege a kérdéses esetben hat ezrelék, felső összeghatár nélkül.  
 
Mészáros Sándor polgármester: A kiküldött tájékoztató a lakosság készpénzforgalmát tükrözi, az 
önkormányzatnak minimális a készpénzforgalma. Inkább az átutalások jellemzőek.  
 
Badacsonyi Márta: Az önkormányzatok felé nem érvényesítik azokat az igényeket, amelyeket a 
lakosság felé igen. Gyakorlatilag az önkormányzat felé végezett feladataik esetében haszon nem 
jelentkezik.  
 
Bagoly Lászlóné képviselő véleménye, hogy korrekt és tiszta kapcsolat van az önkormányzat és a 
takarék között. Elfogadja az elhangzottakat.  

 
 

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

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pátria 
Takarék 2012. december 10-én kelt egyedi számlavezetési ajánlatának 
módosítását, a 2013. évi CXXIII. Törvény 9.§-ra való hivatkozással, 2013. 
augusztus 1-től az alábbiak szerint jóváhagyja:  
 
Az egyes kondíciós tételeknél meghatározott, forgalmi díjban érvényesített 
tranzakciós illeték hatást átutalás/átvezetés típusú tranzakciók esetében 
0,20% maximum 6.000,- forintról 0,30% maximum 6.000,- forintra, 
készpénz felvételi tranzakciók esetében 0,30% maximum 6.000,- forintról 
0,60 % -re módosítja.  
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Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
 

115/2013. (VIII.13.) sz. Kt. határozat 
 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pátria 
Takarék 2012. december 10-én kelt egyedi számlavezetési ajánlatának 
módosítását, a 2013. évi CXXIII. Törvény 9.§-ra való hivatkozással, 2013. 
augusztus 1-től az alábbiak szerint jóváhagyja:  
 
Az egyes kondíciós tételeknél meghatározott, forgalmi díjban érvényesített 
tranzakciós illeték hatást átutalás/átvezetés típusú tranzakciók esetében 
0,20% maximum 6.000,- forintról 0,30% maximum 6.000,- forintra, 
készpénz felvételi tranzakciók esetében 0,30% maximum 6.000,- forintról 
0,60 % -re módosítja.  
 
 
 

2. Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése  
 

- A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. A napirendi ponttal kapcsolatban egyebet 
elmondani nem kíván, várja a hozzászólásokat, kérdéseket.  
 
Hozzászólások:  

 
Ország Mihály András képviselő kérdésére válaszolva Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja, 
hogy tudomása szerint a közalkalmazottat a háziorvos a továbbiakban is foglalkoztatni kívánja.  
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az 
elhangzottak alapján szavazásra bocsájtja az alábbi döntési javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 
Nyáregyháza Község Képviselő-testülete Kiss Gézáné (sz.: Monor, 1967. április 30.,  an.: Kun 
Erzsébet, Lh.: 2723 Nyáregyháza, Martinovics u. 11.) Nyáregyháza község Háziorvosi szolgálatánál 
fennálló közalkalmazotti jogviszonyát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 25. §. /2/ bekezdése e.) pontja, 30. §. /1/ bekezdése a.) pontja alapján 2014. március 31. 
hatállyal felmentéssel megszünteti. 
 
Felmentési ideje a Kjt. 87/A. §. /1/ bekezdése alapján figyelembe vehető 27 év 6 hónap 27 nap 
időtartamú jogviszonya alapján hét hónap, melynek kezdete 2013. szeptember 1. napja, vége pedig 
2014. március 31. napja. 
 
A felmentési időn belül 2013. szeptember 1. napjától 2014. március 31. napjáig a munkavégzési 
kötelezettség alól a Képviselő-testület mentesíti. 
 
A Képviselő-testület megkeresi a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságát, hogy Kiss Gézáné 
részére a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejére járó átlagkeresetet havonta egyenlő 
részletekben folyósítsa. 
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A Képviselő-testület megkeresi a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságát, hogy Kiss Gézáné 
részére az „Elszámolólap” alapján még járó illetményt és egyéb járandóságot az utolsó munkában 
töltött napon fizesse ki, továbbá a közalkalmazotti igazolást adja ki. 
 
A Kjt. 37. §. alapján a közalkalmazott végkielégítésre jogosult, melynek mértéke nyolc havi 
átlagkeresetének megfelelő összeg. 
 
A Képviselő-testület megkeresi a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságát, hogy Kiss Gézáné 
részére a végkielégítés összegét a felmentési idő utolsó napján fizesse ki. 
A Képviselő-testület tájékoztatja Kiss Gézánét, hogy ha a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés 
ideje alatt bármely költségvetési szervvel vagy költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt 
álló bármely gazdálkodó szervezettel teljes vagy részmunkaidős jogviszonyt létesít, ezt a tényt korábbi 
munkáltatójának haladéktalanul köteles írásban bejelenteni, a felmentési időből hátralevő idő 
tekintetében átlagkeresetre nem jogosult, végkielégítésre nem jogosult, azonban új jogviszonyában a 
végkielégítés alapjául szolgáló időszak számítása során a felmentéssel megszüntetett jogviszony 
alapján végkielégítésre jogosító idejét is számításba kell venni. 
 
 
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 e.) pontja alapján a közalkalmazotti jogviszony felmentéssel megszüntethető. 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 30. § (1) a) pontja alapján a 
munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha megszűnt a 
munkáltatónak az a tevékenysége, amelyben a közalkalmazottat foglalkoztatták. 
 
A Képviselő-testület a háziorvosi feladatok ellátásával 2013. szeptember 1. napjától kezdődően 
megbízta dr. Farkas László vállalkozó háziorvost, így az a tevékenysége, melyben a közalkalmazottat 
foglalkoztatta megszűnt. 
 
A Kjt. 33. § (2) e.) pontja alapján a hatvannapos felmentési idő a közalkalmazotti jogviszonyban 
töltött 25 év után öt hónappal meghosszabbodik. Kiss Gézáné – a Kjt. 87/A §. alapján – hét hónap 
felmentési időre jogosító közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik.  

 
A Kjt. 33. § (3) bekezdése szerint a munkáltató legalább a felmentési idő felére köteles a 
közalkalmazottat mentesíteni a munkavégzés alól, a teljes időre vonatkozó felmentésnek sincs 
akadálya, így a Képviselő-testület élt ezen lehetőséggel. 
 
A Kjt. 37/A. § (1) bekezdése alapján közalkalmazotti jogviszony megszüntetésekor (megszűnésekor) a 
közalkalmazott részére az utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni az illetményét, egyéb 
járandóságait, valamint ki kell adni a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb 
jogszabályokban előírt igazolásokat. A jogszabályhely (2) bekezdése szerint közalkalmazott a 
munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejére járó átlagkeresetre havonta egyenlő részletekben 
jogosult. 
 
A Kjt. 37. §. alapján a közalkalmazott nyolc havi átlagkeresetének megfelelő összegű végkielégítésre 
jogosult, melyet részére a felmentési idő utolsó napján kell kifizetni. 
 
A Képviselő-testület a közalkalmazott járandóságainak kifizetéséről fentieknek megfelelően 
rendelkezett. 
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Fentiek alapján a Képviselő-testület a rendelkező rész szerint határozott. 
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
 

116/2013. (VIII.13.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Község Képviselő-testülete Kiss Gézáné (sz.: Monor, 1967. április 30.,  an.: Kun 
Erzsébet, Lh.: 2723 Nyáregyháza, Martinovics u. 11.) Nyáregyháza község Háziorvosi szolgálatánál 
fennálló közalkalmazotti jogviszonyát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 25. §. /2/ bekezdése e.) pontja, 30. §. /1/ bekezdése a.) pontja alapján 2014. március 31. 
hatállyal felmentéssel megszünteti. 
 
Felmentési ideje a Kjt. 87/A. §. /1/ bekezdése alapján figyelembe vehető 27 év 6 hónap 27 nap 
időtartamú jogviszonya alapján hét hónap, melynek kezdete 2013. szeptember 1. napja, vége pedig 
2014. március 31. napja. 
 
A felmentési időn belül 2013. szeptember 1. napjától 2014. március 31. napjáig a munkavégzési 
kötelezettség alól a Képviselő-testület mentesíti. 
 
A Képviselő-testület megkeresi a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságát, hogy Kiss Gézáné 
részére a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejére járó átlagkeresetet havonta egyenlő 
részletekben folyósítsa. 
 
A Képviselő-testület megkeresi a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságát, hogy Kiss Gézáné 
részére az „Elszámolólap” alapján még járó illetményt és egyéb járandóságot az utolsó munkában 
töltött napon fizesse ki, továbbá a közalkalmazotti igazolást adja ki. 
 
A Kjt. 37. §. alapján a közalkalmazott végkielégítésre jogosult, melynek mértéke nyolc havi 
átlagkeresetének megfelelő összeg. 
 
A Képviselő-testület megkeresi a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságát, hogy Kiss Gézáné 
részére a végkielégítés összegét a felmentési idő utolsó napján fizesse ki. 
A Képviselő-testület tájékoztatja Kiss Gézánét, hogy ha a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés 
ideje alatt bármely költségvetési szervvel vagy költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt 
álló bármely gazdálkodó szervezettel teljes vagy részmunkaidős jogviszonyt létesít, ezt a tényt korábbi 
munkáltatójának haladéktalanul köteles írásban bejelenteni, a felmentési időből hátralevő idő 
tekintetében átlagkeresetre nem jogosult, végkielégítésre nem jogosult, azonban új jogviszonyában a 
végkielégítés alapjául szolgáló időszak számítása során a felmentéssel megszüntetett jogviszony 
alapján végkielégítésre jogosító idejét is számításba kell venni. 
 
 
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 e.) pontja alapján a közalkalmazotti jogviszony felmentéssel megszüntethető. 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 30. § (1) a) pontja alapján a 
munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha megszűnt a 
munkáltatónak az a tevékenysége, amelyben a közalkalmazottat foglalkoztatták. 
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A Képviselő-testület a háziorvosi feladatok ellátásával 2013. szeptember 1. napjától kezdődően 
megbízta dr. Farkas László vállalkozó háziorvost, így az a tevékenysége, melyben a közalkalmazottat 
foglalkoztatta megszűnt. 
 
A Kjt. 33. § (2) e.) pontja alapján a hatvannapos felmentési idő a közalkalmazotti jogviszonyban 
töltött 25 év után öt hónappal meghosszabbodik. Kiss Gézáné – a Kjt. 87/A §. alapján – hét hónap 
felmentési időre jogosító közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik.  

 
A Kjt. 33. § (3) bekezdése szerint a munkáltató legalább a felmentési idő felére köteles a 
közalkalmazottat mentesíteni a munkavégzés alól, a teljes időre vonatkozó felmentésnek sincs 
akadálya, így a Képviselő-testület élt ezen lehetőséggel. 
 
A Kjt. 37/A. § (1) bekezdése alapján közalkalmazotti jogviszony megszüntetésekor (megszűnésekor) a 
közalkalmazott részére az utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni az illetményét, egyéb 
járandóságait, valamint ki kell adni a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb 
jogszabályokban előírt igazolásokat. A jogszabályhely (2) bekezdése szerint közalkalmazott a 
munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejére járó átlagkeresetre havonta egyenlő részletekben 
jogosult. 
A Kjt. 37. §. alapján a közalkalmazott nyolc havi átlagkeresetének megfelelő összegű végkielégítésre 
jogosult, melyet részére a felmentési idő utolsó napján kell kifizetni. 
 
A Képviselő-testület a közalkalmazott járandóságainak kifizetéséről fentieknek megfelelően 
rendelkezett. 
 
Fentiek alapján a Képviselő-testület a rendelkező rész szerint határozott. 
 

 

 

3. Csoportszám meghatározása a Napsugár Óvodában 
 

- A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. A napirendi ponttal kapcsolatban egyebet 
elmondani nem kíván, várja a hozzászólásokat, kérdéseket.  
 
Hozzászólások:  

 
Ország Mihály András képviselő: állami finanszírozás miatt is javasolja az elfogadását.  
 
Mészáros Sándor polgármester: jövő szeptembertől kötelező lesz a 3 év feletti gyermekeket óvodába 
íratni.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az 
elhangzottak alapján szavazásra bocsájtja az alábbi döntési javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár 
Óvoda Központi Óvodájában a negyedik csoportot fenntartja. A csoport 
működése érdekében egy dajka és két óvodapedagógus álláshely fedezetét a 
költségvetési rendeletében biztosítja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
         Lipót Pál Józsefné óvodavezető 
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Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
 

117/2013. (VIII.13.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár 
Óvoda Központi Óvodájában a negyedik csoportot fenntartja. A csoport 
működése érdekében egy dajka és két óvodapedagógus álláshely fedezetét a 
költségvetési rendeletében biztosítja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
         Lipót Pál Józsefné óvodavezető 
 
 

 
4. A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása 

 
- A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. A napirendi ponttal kapcsolatban egyebet 
elmondani nem kíván, várja a hozzászólásokat, kérdéseket.  
 
Hozzászólások:  

 
Albert Ottó képviselő kérdésére válaszolva Baár Istvánné óvodavezető-helyettes elmondja, hogy 
óvodai asszisztens maradt, rendszergazda és takarító kikerült belőle.   
 
Ország Mihály András képviselő: számok mögött emberek állnak. Eddig 49 fő volt, most 44 fog 
dolgozni. Öt emberrel mi történik? Dajkák hogyan tudják elvégezni a feladatot.  
 
Mészáros Sándor polgármester: betöltetlen státusz lett megszüntetve, nyugdíjazás is történt. A 
változtatásokat elsősorban a hivatalnál kellett eszközölni.  
 
Baár Istvánné: a dajkák munkaköre lesz megváltoztatva, amit eddig a konyhás végzett, az az ő 
feladatuk lesz.   
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az 
elhangzottak alapján szavazásra bocsájtja az alábbi döntési javaslatot: 

 
 

Döntési javaslat: 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 13.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvényben, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban 
Áht.) 23-24. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján a 2013. évi költségvetéséről 
az alábbi rendeletet alkotja. 
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1.§ 
 
(1) A Nyáregyháza Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 13.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Kvr.) 12.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés 
lép: 
 
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített létszámkeretét 2013. augusztus 31. napjáig 49 
főben, a 2013. december 31-i záró létszámát 44 főben állapítja meg.” 
 
(2) A Kvr. 14. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 
 
(3) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszíti. 
 

       

Nyáregyháza Község Önkormányzata 

2013. évi költségvetés 
Létszám 

2013. augusztus 31. napjáig       

Költségvetési szerv Összesen Köztisztviselő Közalkalmazott Képviselő Közfoglalkoztatott Egyéb 

1. Polgármesteri Hivatal             

        Eredeti előirányzat 13,0 12 0   0 1 

2. Napsugár Óvoda             

        Eredeti előirányzat 21,0 0 21 0 0 0 

3. Nyáregyháza Község Önkormányzata             

Eredeti előirányzat 15,0 0 8 0 7   

              
Nyáregyháza Község Önkormányzat 
össz 49,0 12 29 0 7 1 

        

2013. szeptember 1. napjától       

Költségvetési szerv Összesen Köztisztviselő Közalkalmazott Képviselő Közfoglalkoztatott Egyéb 

1. Polgármesteri Hivatal             

        Eredeti előirányzat 10,0 9 0   0 1 

2. Napsugár Óvoda             

        Eredeti előirányzat 20,0 0 20,0 0 0 0 

3. Nyáregyháza Község Önkormányzata             

Eredeti előirányzat 14,0 0 7 0 7   

              
Nyáregyháza Község Önkormányzat 
össz 44,0 9 27,0 0 7 1 

 
 

 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 
ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodás mellett, 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 
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Nyáregyháza Község Képviselő-testületének 
13/2013. (VIII. 14.) számú önkormányzati 

R E N D E L E T E 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 13.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvényben, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban 
Áht.) 23-24. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján a 2013. évi költségvetéséről 
az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1.§ 
 
(1) A Nyáregyháza Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 13.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Kvr.) 12.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés 
lép: 
 
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített létszámkeretét 2013. augusztus 31. napjáig 49 
főben, a 2013. december 31-i záró létszámát 44 főben állapítja meg.” 
 
(2) A Kvr. 14. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 
 
(3) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszíti. 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzata 

2013. évi költségvetés 
Létszám 

2013. augusztus 31. napjáig       

Költségvetési szerv Összesen Köztisztviselő Közalkalmazott Képviselő Közfoglalkoztatott Egyéb 

1. Polgármesteri Hivatal             

        Eredeti előirányzat 13,0 12 0   0 1 

2. Napsugár Óvoda             

        Eredeti előirányzat 21,0 0 21 0 0 0 

3. Nyáregyháza Község Önkormányzata             

Eredeti előirányzat 15,0 0 8 0 7   

              
Nyáregyháza Község Önkormányzat 
össz 49,0 12 29 0 7 1 

        

2013. szeptember 1. napjától       

Költségvetési szerv Összesen Köztisztviselő Közalkalmazott Képviselő Közfoglalkoztatott Egyéb 

1. Polgármesteri Hivatal             

        Eredeti előirányzat 10,0 9 0   0 1 

2. Napsugár Óvoda             

        Eredeti előirányzat 20,0 0 20,0 0 0 0 

3. Nyáregyháza Község Önkormányzata             

Eredeti előirányzat 14,0 0 7 0 7   

              
Nyáregyháza Község Önkormányzat 
össz 44,0 9 27,0 0 7 1 
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5. Nyáregyháza II. számú háziorvosi körzet rendelési ideje 
 
- A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
Mészáros Sándor polgármester köszönti Dr. Teveli Zsombor háziorvost. Ismerteti előterjesztését. A 
napirendi ponttal kapcsolatban egyebet elmondani nem kíván, várja a hozzászólásokat, kérdéseket.  
 
Hozzászólások:  

 
Albert Ottó képviselő: legutóbb nem volt jelen a doktor úr, most köszönti. 
 
Dr. Teveli Zsombor háziorvos Albert Ottó képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy szerdán 
azért nem indokolt a rendelés, mert nincs gyógyszertár. Lényegesen kevesebb a beteglétszám emiatt. 
A benyújtott változtatás egyeztetésre került Dr. Farkas Lászlóval is. A fél hatos hétfői rendelés 
lerövidítésével máshol nem jelentkezik pluszban ez az idő.  
 
Ország Mihály András képviselő: Az egészet nem látja át, hogyan rendel jelenleg a doktor úr? Négy 
órakor ne fejeződjön be a rendelés, ez a lakosok érdeke, bejárók vannak.  
 
Mészáros Sándor polgármester két perc szünetet rendel el, amíg az előző ülés anyagát behozza.  
 
Ország Mihály András képviselő megállapítja, hogy egy napon van négy óránál hosszabb rendelés 
Dr. Farkas László háziorvos rendelési idejében.  
Javasolja a kérdés elnapolását. A másik körzet háziorvosát is javasolja meghívni. A közelmúltban az 
ügyeleti rendszerrel több esetben is probléma volt. Csak akkor tudnak orvoshoz menni jelenleg a 
nyáregyháziak, ha kivesznek egy nap szabadságot.  
 
Dr. Teveli Zsombor: a kettes körzetben elenyésző számban vannak az említett körből.  
 
Albert Ottó képviselő javasolja mindkét háziorvos meghívását a döntéshez.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az 
elhangzottak alapján szavazásra bocsájtja az alábbi döntési javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az II. számú 
háziorvosi körzet rendelési idejének megállapítását a soron következő rendes 
ülésére elnapolja. A testület felkéri a polgármestert, hogy a napirendi pont 
tárgyalásához mindkét körzet háziorvosát hívja meg.  

 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 2 igen, 
3 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:  
 

118/2013. (VIII.13.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az II. számú 
háziorvosi körzet rendelési idejének megállapítását nem napolja el.  

 
 
 

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

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az II. számú 
háziorvosi körzet rendelési idejét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 
      Ady E. út 1. Lázár u. 20. 
   hétfő    1415 - 1600 1230 - 1400 
   kedd    800 - 1000 1015 - 1200 
   szerda         -  1400 - 1600 
       csütörtök          800 - 1000             1015 - 1200 
   péntek 1230 - 1400  1100 - 1200 

 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 2 igen, 
1 ellenvéleménnyel és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 

119/2013. (VIII.13.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az II. számú 
háziorvosi körzet rendelési idejének megváltoztatását nem hagyja jóvá.  
 
 
 

6. Étkezési térítési díj módosítása 
 

- A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. A napirendi ponttal kapcsolatban egyebet 
elmondani nem kíván, várja a hozzászólásokat, kérdéseket.  
 
Hozzászólások:  

 
Mészáros Sándor polgármester Ország Mihály András képviselő kérdésére válaszolva elmondja, 
hogy érdemes megkérdezni az alapítványtól, visszavenné-e a használt dobozokat. Harminc Ft-os 
emelést jelent.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az 
elhangzottak alapján szavazásra bocsájtja az alábbi döntési javaslatot: 

 
 

Döntési javaslat: 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92. §. (1) bekezdése a) pontjában, a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól1 szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

 

1. §. 

Nyáregyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének az étkezési térítési díjak mértékéről 
szóló 1/2007. (I.17.) önkormányzati rendelet 2. §-nak (1) bekezdése c) pontja helyébe a következő c) 
pont lép: 
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c./  Felnőtt ebéd  315,75 85,25 401,00 
  

2. §. 
 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti, rendelkezéseit a 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta. 
 

 
Nyáregyháza Község Képviselő-testületének 
14/2013. (VIII. 14.) számú önkormányzati 

R E N D E L E T E 
az étkezési térítési díjak mértékéről szóló 

1/2007. (I.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92. §. (1) bekezdése a) pontjában, a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól1 szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

 

1. §. 

Nyáregyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének az étkezési térítési díjak mértékéről 
szóló 1/2007. (I.17.) önkormányzati rendelet 2. §-nak (1) bekezdése c) pontja helyébe a következő c) 
pont lép: 
 

c./  Felnőtt ebéd  315,75 85,25 401,00 
  

2. §. 
 

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

7. Létszámcsökkentéssel kapcsolatos központi költségvetési támogatás igénylése 
 

- A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. A napirendi ponttal kapcsolatban egyebet 
elmondani nem kíván, várja a hozzászólásokat, kérdéseket.  
 
Megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az elhangzottak alapján szavazásra bocsájtja az 
alábbi döntési javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

1.  Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2013. 
évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 3. számú 
mellékletének 6. pontja, valamint a települési önkormányzatok és a többcélú 
kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri 
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költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és 
elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2013.(III.14.) BM rendelet alapján 
pályázatot nyújt be a III. ütemben a feladatellátás racionálisabb megszervezése 
folytán felszabaduló – álláshely megszüntetéssel összefüggő – létszámcsökkentést 
eredményező döntése miatti pénzügyi kötelezettségeinek teljesítéséhez.  

2.  Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy az 
önkormányzat költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál a meglévő 
üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új 
álláshelyeken; szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat 
fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen 
foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása 
nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.  

3.  Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 
melléklete alapján határozza meg az önkormányzat intézményenkénti és összesített 
létszámkeretét.  

4.  Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testületének döntése 
értelmében az intézményi engedélyezett létszámkeret-csökkentés közül, az 
Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal intézmény létszámcsökkentéssel érintett 
közszolgálati jogviszony megszüntetés következtében keletkezett többletkiadás 
ellentételezésére 2 fő fizetési kötelezettsége kerül benyújtásra a pályázat keretében.  

5.  Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, 
hogy a pályázat keretében a jogviszony megszüntetése miatt fizetendő két havi 
felmentési illetmény és annak szociális hozzájárulási adójára, továbbá a jogszabály 
szerinti végkielégítés és szociális hozzájárulási adója teljes összegének 75%-a 
igényelhet támogatást.  

6.  Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, 
hogy a megszüntetett álláshely legalább öt évig nem állítható vissza, kivéve, ha 
jogszabályból (ide nem értve a települési önkormányzat rendeletét) adódó 
többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 

 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
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Önkormányzat 15 1 - 1 14 - 

Polgármesteri 
Hivatal 

13 3 - 3 10 2 

„Napsugár” 
Óvoda  

21 2 1 1 20 - 

       

Összesen 49 5 1 4 44 - 
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Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
 

120/2013. (VIII.13.) sz. Kt. határozat 
 

1.  Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2013. 
évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 3. számú 
mellékletének 6. pontja, valamint a települési önkormányzatok és a többcélú 
kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri 
költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és 
elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2013.(III.14.) BM rendelet alapján 
pályázatot nyújt be a III. ütemben a feladatellátás racionálisabb megszervezése 
folytán felszabaduló – álláshely megszüntetéssel összefüggő – létszámcsökkentést 
eredményező döntése miatti pénzügyi kötelezettségeinek teljesítéséhez.  

2.  Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy az 
önkormányzat költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál a meglévő 
üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új 
álláshelyeken; szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat 
fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen 
foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása 
nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.  

3.  Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 
melléklete alapján határozza meg az önkormányzat intézményenkénti és összesített 
létszámkeretét.  

4.  Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testületének döntése 
értelmében az intézményi engedélyezett létszámkeret-csökkentés közül, az 
Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal intézmény létszámcsökkentéssel érintett 
közszolgálati jogviszony megszüntetés következtében keletkezett többletkiadás 
ellentételezésére 2 fő fizetési kötelezettsége kerül benyújtásra a pályázat keretében.  

5.  Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, 
hogy a pályázat keretében a jogviszony megszüntetése miatt fizetendő két havi 
felmentési illetmény és annak szociális hozzájárulási adójára, továbbá a jogszabály 
szerinti végkielégítés és szociális hozzájárulási adója teljes összegének 75%-a 
igényelhet támogatást.  

6.  Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, 
hogy a megszüntetett álláshely legalább öt évig nem állítható vissza, kivéve, ha 
jogszabályból (ide nem értve a települési önkormányzat rendeletét) adódó 
többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 

 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
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Költségvetési 
szerv 
megnevezése 

Létszámcsökke
ntést érintő év 
nyitó adata 

Létszámcsökk
entéssel 
érintett fő 

Az 
esetleges 
létszámnöv
ekedés (fő) 

Állás
hely 
megs
zűnés 

2013. 
évi 
engedél
yezett 
létszám 

Jelen 
igénylésben 
szereplő, 
létszám- 
csökkentés- 
sel 
érintettek 
száma 
(fő) 

       

Önkormányzat 15 1 - 1 14 - 



– 15 – 

Polgármesteri 
Hivatal 

13 3 - 3 10 2 

„Napsugár” 
Óvoda  

21 2 1 1 20 - 

       

Összesen 49 5 1 4 45 - 

 
 
 

 
8. Hozzájárulás járdaépítéshez 

 
- A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. A napirendi ponttal kapcsolatban egyebet 
elmondani nem kíván, várja a hozzászólásokat, kérdéseket.  
 
Hozzászólások:  

 
Ország Mihály András képviselő kérdésére válaszolva Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja, 
hogy bármikor felfüggeszthető a járdaépítés támogatása, ha a testület úgy dönt.  

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

Határozati javaslat 
 
Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi táblázat szerint biztosít anyagot 
járdaépítéshez, felújításhoz. 
 

Kérelmező neve Címe Módja 
Járda 
hossza 
[m] 

Járda 
szélessége 
[m] 

Anyag 
sóder 
[m3] 

Anyag 
cement 
[q] 

Ár 

Kövesligeti Zoltán Diófasor út 129. felújítás 19,0 1,2 3,00 7,00 33 000 

Rafael Gusztáv 
Kölcsey Ferenc út 
102. 

építés 14,0 1,2 3,00 5,00 27 000 

Összesen:         6,00 12,00 60 000 
 
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy határozatáról az érintettet értesítse, az anyagok 
beszerzéséről, valamint az elvégzett munkák minőségének és egységességének ellenőrzéséről a 
Polgármesteri Hivatal közreműködésével gondoskodjon. Az anyagszükséglet fedezetét a Képviselő-
testület költségvetési rendeletében biztosítja. 
  
Határidő: folyamatos. 
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.  
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121/2013. (VIII.13.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi táblázat szerint biztosít anyagot 
járdaépítéshez, felújításhoz. 
 

Kérelmező neve Címe Módja 
Járda 
hossza 
[m] 

Járda 
szélessége 
[m] 

Anyag 
sóder 
[m3] 

Anyag 
cement 
[q] 

Ár 

Kövesligeti Zoltán Diófasor út 129. felújítás 19,0 1,2 3,00 7,00 33 000 

Rafael Gusztáv 
Kölcsey Ferenc út 
102. 

építés 14,0 1,2 3,00 5,00 27 000 

Összesen:         6,00 12,00 60 000 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy határozatáról az érintettet értesítse, az anyagok 
beszerzéséről, valamint az elvégzett munkák minőségének és egységességének ellenőrzéséről a 
Polgármesteri Hivatal közreműködésével gondoskodjon. Az anyagszükséglet fedezetét a Képviselő-
testület költségvetési rendeletében biztosítja. 
  
Határidő: folyamatos. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 
 
 

9. Útjavítások – szóbeli előterjesztés 
 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti szóbeli előterjesztését. A testületi ülés előtt kiosztott 
árajánlat alapján javasolja az útjavításokat. Martaszfaltos javítást javasol. Közel 8 millió Ft-os nettó 
összeg a bekerülési költség. Ekkora összeg nincs betervezve az idei költségvetésben, ezért 
átcsoportosításokat javasol. A következő év tavaszán ésszerűbb lenne elkezdeni a munkálatokat, a 
csatorna-beruházás megkezdése miatt is.  
A napirendi ponttal kapcsolatban egyebet elmondani nem kíván, várja a hozzászólásokat, kérdéseket.  
 
Hozzászólások:  

 
Albert Ottó képviselő: Széchenyi út esetében a kátyúzást javasolja.  
 
Ország Mihály András képviselő véleménye, hogy közel 10 MFt. összesen a kivitelezés költsége, 
jelenleg nincs erre fedezet a költségvetésben. Nem javasolja az árajánlat elfogadását.  
Javasolja, hogy bízza meg a testület a polgármestert meleg aszfaltos kátyúzás kivitelezésére történő 
árajánlatok bekérésével, valamint a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó vállalkozó szerződtetésével.   

 
 

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

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Széchenyi út 
javítása tárgyában érkezett, Szint-Vonal Kft. által benyújtott árajánlatot nem 
fogadja el.  

 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
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122/2013. (VIII.13.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Széchenyi út 
javítása tárgyában érkezett, Szint-Vonal Kft. által benyújtott árajánlatot nem 
fogadja el.  

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

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a 
polgármestert, hogy a Széchenyi út vonatkozásában meleg aszfaltos 
technológiával készülő kátyúzásra árajánlatokat kérjen és a legkedvezőbb 
ajánlatot benyújtó vállalkozóval kivitelezési megállapodást kössön.  

 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
 

123/2013. (VIII.13.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a 
polgármestert, hogy a Széchenyi út vonatkozásában meleg aszfaltos 
technológiával készülő kátyúzásra árajánlatokat kérjen és a legkedvezőbb 
ajánlatot benyújtó vállalkozóval kivitelezési megállapodást kössön.  

 
 
 

10. Ajánlat ingatlan értékesítésére 
 

- A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. A kommunális adó értesítések miatt többen 
felajánlották az ingatlanukat, mert az adófizetési kötelezettséget nem tudják teljesíteni. A napirendi 
ponttal kapcsolatban egyebet elmondani nem kíván, várja a hozzászólásokat, kérdéseket.  
 
Hozzászólások:  

 
Ország Mihály András képviselő: amennyiben több ilyen felajánlás is érkezett, javasolja, a 
lakosságot is tájékoztatni róla, hátha akar valaki vásárolni. Esetleg az önkormányzat megvásárol ilyen 
típusú ingatlant, az később rászorulók részére megművelésre odaadható. 
A döntés elnapolását javasolja a következő testületi ülésre.  
 
Mészáros Sándor polgármester: az elmaradással nyilvántartott adósokat megkeresi a hivatal egy 
körlevéllel. A soron következő testületi ülésen beszámol a megkeresés eredményéről. A döntés 
elnapolásával egyetért.   

 
Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az elhangzottak alapján szavazásra 
bocsájtja az alábbi döntési javaslatot: 
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Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
− a nyáregyházi 1543/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlásával kapcsolatos 

döntését elnapolja a soron következő testületi ülésre. 
− megbízza a polgármestert, hogy a kommunális adót felhalmozó 

ingatlantulajdonosokkal kezdeményezzen tárgyalásokat az ingatlanok 
eladása tárgyában és ennek eredményéről a testületet a soron következő 
ülés alkalmával előterjesztésében határozati javaslatával tájékoztassa.   

 
Határidő: soron következő testületi ülés 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
 

124/2013. (VIII.13.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
− a nyáregyházi 1543/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlásával kapcsolatos 

döntését elnapolja a soron következő testületi ülésre. 
− megbízza a polgármestert, hogy a kommunális adót felhalmozó 

ingatlantulajdonosokkal kezdeményezzen tárgyalásokat az ingatlanok 
eladása tárgyában és ennek eredményéről a testületet a soron következő 
ülés alkalmával előterjesztésében határozati javaslatával tájékoztassa.   

 
Határidő: soron következő testületi ülés 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 
 

 
11. Nyáregyháza település nagyközségi cím használata 

 
- A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. A napirendi ponttal kapcsolatban egyebet 
elmondani nem kíván, várja a hozzászólásokat, kérdéseket.  

 
Megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az elhangzottak alapján szavazásra bocsájtja az 
alábbi döntési javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
20. § (2) bekezdése alapján, annak feltételeinek megfelelve úgy dönt, hogy a 
nagyközségi címet használni kívánja. A továbbiakban Nyáregyháza Község 
megnevezése Nyáregyháza Nagyközség. 
 

 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
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125/2013. (VIII.13.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
20. § (2) bekezdése alapján, annak feltételeinek megfelelve úgy dönt, hogy a 
nagyközségi címet használni kívánja. A továbbiakban Nyáregyháza Község 
megnevezése Nyáregyháza Nagyközség. 
 

 
 

12. Általános iskola kerítésének átalakítása – szóbeli előterjesztés  
 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti szóbeli előterjesztését. Belső kis kerítések megszüntetése és 
a külső kerítés megszüntetése. Nyitott szabad tér lehetne.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban egyebet elmondani nem kíván, várja a hozzászólásokat, kérdéseket.  
 
Hozzászólások:  

 
Bagoly Lászlóné képviselő: szépen befásított terület, nem kellene az emberek elől elzárni. Szemben a 
fagyizó is indokolja. Pihenő liget lehetne, mely jelenleg kihasználatlan. Ország Mihály András 
képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy a nyitott park az oktatást nem zavarná.  
 
Mészáros Sándor polgármester javasolja a kis kerítések elbontását, majd ez után a testület véleménye 
alapján visszatérne a nagy kerítés elbontására.  
Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az elhangzottak alapján szavazásra 
bocsájtja az alábbi döntési javaslatot: 
 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyáry Pál 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Nyáry Pál út felőli 
kerítésének átalakításáról dönt, a bejárat melletti kis kerítések elbontásával.  
A nagy kerítés elbontásáról és park kialakításáról az épület előtti területen, a 
későbbiekben határoz.  

 
 
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
 

126/2013. (VIII.13.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyáry Pál 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Nyáry Pál út felőli 
kerítésének átalakításáról dönt, a bejárat melletti kis kerítések elbontásával.  
A nagy kerítés elbontásáról és park kialakításáról az épület előtti területen, a 
későbbiekben határoz.  
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13. Nyáregyházi Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület kérelme 
 

- A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. A napirendi ponttal kapcsolatban egyebet 
elmondani nem kíván, várja a hozzászólásokat, kérdéseket.  
 
Hozzászólások:  

 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy felajánlotta az önkormányzat segítségét 
statikus szakvélemény készítésében. 50eFt.+Áfa költség önkormányzat általi biztosítását javasolja.  
A család nyitott egy bankszámlát, oda lehet az adományokat befizetni. Az urnás gyűjtés a hivatalban 
működik.  
 
Albert Ottó képviselő: támogatja az elhangzottakat. Javasolja az elfogadását.  
 
Ország Mihály András képviselő véleménye, hogy egy olyan nyáregyházi család került bajba, aki 
nagyon sokat tett a község lakosságáért. Az emberek már jelentkeztek felajánlásaikkal. Javasolja a 
támogatást.   

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

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak 
szerint támogatja a Nyáregyházi Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú 
Egyesület kérelmét: 
- A Flórián Band tűzoltó együttes fellépésével szervezett jótékony célú 

rendezvényhez a sportpálya területét díjmentesen biztosítja 2013. 
augusztus 30. napján kérelmező részére. 

- A Képviselő-testület az áramvételi lehetőséget díjmentesen biztosítja. 
- A testület megbízza a polgármestert, hogy a terület használatáról szóló 

megállapodást a fenti feltételek szerint aláírja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
 

127/2013. (VIII.13.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak 
szerint támogatja a Nyáregyházi Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú 
Egyesület kérelmét: 
- A Flórián Band tűzoltó együttes fellépésével szervezett jótékony célú 

rendezvényhez a sportpálya területét díjmentesen biztosítja 2013. 
augusztus 30. napján kérelmező részére. 

- A Képviselő-testület az áramvételi lehetőséget díjmentesen biztosítja. 
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- A testület megbízza a polgármestert, hogy a terület használatáról szóló 
megállapodást a fenti feltételek szerint aláírja.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

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

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fekete László 
Róbert és családja megsegítésére felajánlja a tűzkárt szenvedett családi ház 
vonatkozásában a statikus szakértői vizsgálat elkészíttetését. A szakvélemény 
bekerülési költségét, 50.000,- Ft+Áfa összeget a költségvetés általános 
tartaléka terhére biztosítja.  

 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
 

128/2013. (VIII.13.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fekete László 
Róbert és családja megsegítésére felajánlja a tűzkárt szenvedett családi ház 
vonatkozásában a statikus szakértői vizsgálat elkészíttetését. A szakvélemény 
bekerülési költségét, 50.000,- Ft+Áfa összeget a költségvetés általános 
tartaléka terhére biztosítja.  
 
 
 

14. Településfejlesztési koncepció - partnerségi egyeztetés szabályai 
 

- A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. A napirendi ponttal kapcsolatban egyebet 
elmondani nem kíván, várja a hozzászólásokat, kérdéseket.  
 
Hozzászólások:  

 
Albert Ottó képviselő: lakosság tájékoztatását javasolja, engedjék be a diákmunkásainkat!  
 
Mészáros Sándor polgármester: megtettük a szükséges lépéseket. Hirdetőtábla, internet, stb.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az 
elhangzottak alapján szavazásra bocsájtja az alábbi döntési javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-a 
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alapján 
Nyáregyháza Község Önkormányzat településfejlesztési koncepció, az 
integrált településfejlesztési stratégia és településrendezési eszközök 
készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetési szabályzatát a 
határozat mellékletének megfelelő tartalommal határozza meg. 
 
A határozat mellékleteként elfogadott szabályzat 2013. szeptember 1-én lép 
hatályba. 
 
Felelős: polgármester, főépítész 
Határidő: folyamatos 
 
 

A …/2013. (…) önkormányzati határozat melléklete: 
 

A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és településrendezési 
eszközök készítésével, módosításával összefüggő 

partnerségi egyeztetés szabályai 
 

1. Az egyeztetésben résztvevők köre 
1.1.  A településfejlesztési koncepció, a stratégia és a településrendezési eszközök készítése és 
módosítása során tartott partnerségi egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek):  

1. Nyáregyháza lakossága, 
2. a működő egyházi intézmények vezetői, 
3. valamennyi településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe hozható Nyáregyházi 

székhelyű építészeti, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervezet és Nyáregyházi 
székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, melyek az adott véleményezési 
eljárásba bejelentkeztek, 

4. valamennyi nyáregyházi működő civil szervet, melyek az adott véleményezési eljárásba 
bejelentkeztek. 

1.2. Az érdekképviseleti, a civil és gazdálkodó szervezet az adott véleményezési eljárásba, az 
Önkormányzat polgármesteréhez a megadott határidőben benyújtott írásbeli kérelemmel jelentkezhet 
be. A kérelemben meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét, a képviselőjét, 
postai címét és e-mail címét. 
2. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei 
2.1. Az Önkormányzat a partnerek tájékoztatása érdekében a település honlapján 
(http://www.nyaregyhaza.hu) tárhelyet biztosít annak érdekében, hogy a partnerségi egyeztetés során 
véleményezésre kerülő dokumentumok, valamint az annak során keletkező iratok nyilvánossága 
biztosított legyen. 
2.2. A kormányrendeletben meghatározott egyeztetési eljárás típusától és szakaszától függően a 
polgármester a véleményezni kívánt dokumentációval együtt tájékoztatót tölt fel a település honlapján 
biztosított tárhelyre, amelynek megjelenéséről felhívást tesz közzé a település honlapjának főoldalán 
és az Önkormányzat hirdetőtábláján. 
2.3. A dokumentációkat nyomtatott formátumban is elérhetővé kell tenni a partnerségi egyeztetésben 
résztvevők számára az Önkormányzat hirdetőtábláján. Amennyiben a hirdetőtáblán történő elhelyezést 
az anyag terjedelme, formátuma nem teszi lehetővé, úgy a felhívásban meg kell jelölni, hogy mely 
időpontokban és hol van lehetőség a dokumentumokba történő betekintésre. 
2.4. A partnerek a tájékoztatóban meghatározott határidőig elérhetőségeik (postai cím, e-mail, 
telefonszám) megadásával a dokumentációkról írásos észrevételeket tehetnek:  

− a Polgármesteri Hivatal címére történő vélemény megküldésével, vagy 
− a tájékoztatóban meghatározott e-mail címre történő vélemény, elektronikus levélben történő 

megküldésével és a megküldést követő 5 napon belül annak a Polgármesteri Hivatal címére is  
történő megküldésével. 

2.5. A tájékoztatóban közzétett határidő nem lehet rövidebb a kormányrendeletben meghatározott – az 
egyeztetési eljárás további résztvevőire vonatkozó – határidőnél. 
3. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja 
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3.1. A beérkezett javaslatokat, véleményeket az Önkormányzat (főépítész) összesíti, táblázatban 
összegzi és a véleményezés alatt lévő dokumentáció ügyiratához csatolja. 
3.2. A beérkezett javaslatokat, véleményeket, valamint az erről készített táblázatot az ügy aktájában 
meg kell őrizni. 
3.3. A tájékoztatóban jelölt határidő leteltét követően a beérkezett véleményeket tartalmazó táblázatot 
a főépítész szakmai javaslat készítése céljából megküldi a véleményezésre közzétett dokumentum 
készítésével megbízott tervezőnek. 
4. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indoklásának módja, dokumentálásuk, 
nyilvántartásuk rendje 
4.1. A tervezői szakmai javaslat alapján a főépítész valamennyi érdemi észrevételre választ állít össze, 
amelyben külön megindokolja a beérkezett, de el nem fogadott véleményekre adott válaszát. 
4.2. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolását tartalmazó táblázatot a Kormányrendelet 
szerinti képviselő-testületi döntést követően fel kell tölteni a település honlapjára, és erről hirdetményt 
kell megjelentetni a település honlapjának főoldalán és az Önkormányzat hirdetőtábláján. 
4.3. Az el nem fogadott javaslatokról, véleményekről készített táblázatot az ügy aktájában lefűzve meg 
kell őrizni. 
5. Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító 
intézkedések 
5.1. A településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia elfogadásáról szóló 
képviselő-testületi döntést követő 5 napon belül, a településrendezési eszköz elfogadásáról szóló 
képviselő-testületi döntést követő 15 napon belül azok elfogadásáról a polgármester felhívást tesz 
közzé a település honlapjának főoldalán és az Önkormányzat hirdetőtábláján, valamint gondoskodik 
azok honlapon történő közzétételéről. 
 
6. A partnerségi szabályok hatályossága 
6.1. A szabályzat nyáregyháza közigazgatási területét érintő településfejlesztési koncepcióra, integrált 
településfejlesztési stratégiára és településrendezési eszközre vonatkozik. 
6.2. A szabályzat 2013. szeptember 1-től visszavonásig érvényes. 
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
 

129/2013. (VIII.13.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-a 
alapján 
Nyáregyháza Község Önkormányzat településfejlesztési koncepció, az 
integrált településfejlesztési stratégia és településrendezési eszközök 
készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetési szabályzatát a 
határozat mellékletének megfelelő tartalommal határozza meg. 
 
A határozat mellékleteként elfogadott szabályzat 2013. szeptember 1-én lép 
hatályba. 
 
Felelős: polgármester, főépítész 
Határidő: folyamatos 
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A 129/2013. (VIII.13) önkormányzati határozat melléklete: 
 

A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és településrendezési 
eszközök készítésével, módosításával összefüggő 

partnerségi egyeztetés szabályai 
 

1. Az egyeztetésben résztvevők köre 
1.1.  A településfejlesztési koncepció, a stratégia és a településrendezési eszközök készítése és 
módosítása során tartott partnerségi egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek):  

5. Nyáregyháza lakossága, 
6. a működő egyházi intézmények vezetői, 
7. valamennyi településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe hozható Nyáregyházi 

székhelyű építészeti, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervezet és Nyáregyházi 
székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, melyek az adott véleményezési 
eljárásba bejelentkeztek, 

8. valamennyi nyáregyházi működő civil szervet, melyek az adott véleményezési eljárásba 
bejelentkeztek. 

1.2. Az érdekképviseleti, a civil és gazdálkodó szervezet az adott véleményezési eljárásba, az 
Önkormányzat polgármesteréhez a megadott határidőben benyújtott írásbeli kérelemmel jelentkezhet 
be. A kérelemben meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét, a képviselőjét, 
postai címét és e-mail címét. 
2. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei 
2.1. Az Önkormányzat a partnerek tájékoztatása érdekében a település honlapján 
(http://www.nyaregyhaza.hu) tárhelyet biztosít annak érdekében, hogy a partnerségi egyeztetés során 
véleményezésre kerülő dokumentumok, valamint az annak során keletkező iratok nyilvánossága 
biztosított legyen. 
2.2. A kormányrendeletben meghatározott egyeztetési eljárás típusától és szakaszától függően a 
polgármester a véleményezni kívánt dokumentációval együtt tájékoztatót tölt fel a település honlapján 
biztosított tárhelyre, amelynek megjelenéséről felhívást tesz közzé a település honlapjának főoldalán 
és az Önkormányzat hirdetőtábláján. 
2.3. A dokumentációkat nyomtatott formátumban is elérhetővé kell tenni a partnerségi egyeztetésben 
résztvevők számára az Önkormányzat hirdetőtábláján. Amennyiben a hirdetőtáblán történő elhelyezést 
az anyag terjedelme, formátuma nem teszi lehetővé, úgy a felhívásban meg kell jelölni, hogy mely 
időpontokban és hol van lehetőség a dokumentumokba történő betekintésre. 
2.4. A partnerek a tájékoztatóban meghatározott határidőig elérhetőségeik (postai cím, e-mail, 
telefonszám) megadásával a dokumentációkról írásos észrevételeket tehetnek:  

− a Polgármesteri Hivatal címére történő vélemény megküldésével, vagy 
− a tájékoztatóban meghatározott e-mail címre történő vélemény, elektronikus levélben történő 

megküldésével és a megküldést követő 5 napon belül annak a Polgármesteri Hivatal címére is  
történő megküldésével. 

2.5. A tájékoztatóban közzétett határidő nem lehet rövidebb a kormányrendeletben meghatározott – az 
egyeztetési eljárás további résztvevőire vonatkozó – határidőnél. 
3. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja 
3.1. A beérkezett javaslatokat, véleményeket az Önkormányzat (főépítész) összesíti, táblázatban 
összegzi és a véleményezés alatt lévő dokumentáció ügyiratához csatolja. 
3.2. A beérkezett javaslatokat, véleményeket, valamint az erről készített táblázatot az ügy aktájában 
meg kell őrizni. 
3.3. A tájékoztatóban jelölt határidő leteltét követően a beérkezett véleményeket tartalmazó táblázatot 
a főépítész szakmai javaslat készítése céljából megküldi a véleményezésre közzétett dokumentum 
készítésével megbízott tervezőnek. 
4. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indoklásának módja, dokumentálásuk, 
nyilvántartásuk rendje 
4.1. A tervezői szakmai javaslat alapján a főépítész valamennyi érdemi észrevételre választ állít össze, 
amelyben külön megindokolja a beérkezett, de el nem fogadott véleményekre adott válaszát. 
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4.2. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolását tartalmazó táblázatot a Kormányrendelet 
szerinti képviselő-testületi döntést követően fel kell tölteni a település honlapjára, és erről hirdetményt 
kell megjelentetni a település honlapjának főoldalán és az Önkormányzat hirdetőtábláján. 
4.3. Az el nem fogadott javaslatokról, véleményekről készített táblázatot az ügy aktájában lefűzve meg 
kell őrizni. 
5. Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító 
intézkedések 
5.1. A településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia elfogadásáról szóló 
képviselő-testületi döntést követő 5 napon belül, a településrendezési eszköz elfogadásáról szóló 
képviselő-testületi döntést követő 15 napon belül azok elfogadásáról a polgármester felhívást tesz 
közzé a település honlapjának főoldalán és az Önkormányzat hirdetőtábláján, valamint gondoskodik 
azok honlapon történő közzétételéről. 
 
6. A partnerségi szabályok hatályossága 
6.1. A szabályzat nyáregyháza közigazgatási területét érintő településfejlesztési koncepcióra, integrált 
településfejlesztési stratégiára és településrendezési eszközre vonatkozik. 
6.2. A szabályzat 2013. szeptember 1-től visszavonásig érvényes. 
 
 

 
15. Határtalanul pályázat elszámolása  

 
- A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
Mészáros Sándor polgármester átadja a szót a napirendi pont előterjesztőjének.  
 
Bagoly Lászlóné ismerteti előterjesztését, mely kiosztásra került a testületi ülés előtt. Az 
önkormányzati támogatást ezúton is köszöni. A következő évi pályázati fordulóban is nyertes 
pályázatot nyújtottak be.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az 
elhangzottak alapján szavazásra bocsájtja az alábbi döntési javaslatot: 
 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Határtalanul” pályázati program keretében megvalósult iskolai kirándulás 
önkormányzati támogatásának elszámolásáról szóló beszámolót elfogadja.  

 
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény nélkül és 1 tartózkodás mellett, 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta.  
 

130/2013. (VIII.13.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Határtalanul” pályázati program keretében megvalósult iskolai kirándulás 
önkormányzati támogatásának elszámolásáról szóló beszámolót elfogadja.  

  
 
 
 
 




