
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
 
Készült:  Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 2. 

napján délután 1700 órai kezdettel megtartott rendkívüli, 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  - nincs jelen 
Ország Mihály András képviselő - megjelent  
 
 

tanácskozási joggal:  Zinger Miklós jegyző   - megjelent  
   Dr. Teveli Zsombor háziorvos  - megjelent 

 
 
 
Mészáros Sándor polgármester köszönti a képviselőket és a vendégeket. Megállapítja, hogy a 
képviselő-testület határozatképes, mivel a 7 fős testület 7 tagja megjelent.  
A korábban meghirdetett napirend elfogadását javasolja. Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, 
javaslat nem érkezett.  
 
A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint egyhangúan elfogadta: 
 
 
Napirend:  
 

1. 2. sz. háziorvosi praxissal kapcsolatos döntések 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

2. Igazgatási szünet 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

3. Nóta- és Népdalkör kérelme  
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

 
 
 
 

*** 
 
 
 
 



2. oldal 

 

1. 2. sz. háziorvosi praxissal kapcsolatos döntések 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

(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:  

 
Dr. Teveli Zsombor háziorvos tájékoztatja a testületet, hogy személyes okok miatt vált szükségessé a 
helyettesítés jóváhagyásának előterjesztése. Pályázatot nyert, így korábban nem tudott róla 
nyilatkozni. Szerződésmódosítást szeretne, a Bt. továbbra is végezné a praxis ellátását.  
 
Albert Ottó képviselő: váratlanul érte a doktor úr döntése. Bízik abban, hogy két hónap múlva nem 
fog változni a helyzet, és biztosított lesz a praxis ellátása.  
 
Zinger Miklós jegyző: korábban is szólhatott volna, de van egy másik helyen megszerzett praxisa, így 
a nyáregyházit a Bt-ben szereplő másik tag, Dr. Góbor Anikó látná el.  
 
Mészáros Sándor polgármester: szerződésmódosításról van szó, nem felmondásról.  
 
Maszel László alpolgármester: a korábbiak már előkészítései voltak a jelenlegi helyzetnek. Örül 
annak, hogy Dr. Góbor Anikó vállalja át az ellátást.  
Támogatja a kérelmet.  
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az 
elhangzottak alapján szavazásra bocsátja az alábbi döntési javaslatot: 
 
 

Határozati javaslat 
 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata a praxisjog megszerzése esetén 
meg kívánja bízni dr. Góbor Anikó háziorvost az 130091186 ÁNTSZ 
kódszámú praxis lakosságának háziorvosi ellátásával, területi ellátási 
kötelezettséggel. 
 
Nyáregyháza község Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy dr. Góbor 
Anikó az FPEP-vel közvetlenül finanszírozási szerződést kössön.  
 
A háziorvosi ellátáshoz az önkormányzat biztosítja a rendelő-helyiséget, 
annak rezsi költségeinek megfizetéséről, a szükséges eszközökről, azok 
karbantartásáról, pótlásáról, szükség szerinti cseréjéről, illetve folyamatos 
működőképes rendelkezésre állásáról dr. Góbor Anikó gondoskodik. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükség szerinti 
előszerződést aláírja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
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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.  
 

187/2013. (XII.2.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata a praxisjog megszerzése esetén 
meg kívánja bízni dr. Góbor Anikó háziorvost az 130091186 ÁNTSZ 
kódszámú praxis lakosságának háziorvosi ellátásával, területi ellátási 
kötelezettséggel. 
 
Nyáregyháza község Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy dr. Góbor 
Anikó az FPEP-vel közvetlenül finanszírozási szerződést kössön.  
 
A háziorvosi ellátáshoz az önkormányzat biztosítja a rendelő-helyiséget, 
annak rezsi költségeinek megfizetéséről, a szükséges eszközökről, azok 
karbantartásáról, pótlásáról, szükség szerinti cseréjéről, illetve folyamatos 
működőképes rendelkezésre állásáról dr. Góbor Anikó gondoskodik. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükség szerinti 
előszerződést aláírja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

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

Határozati javaslat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul 
ahhoz, hogy az 130091186 ÁNTSZ kódszámú praxis lakosságának 
háziorvosi ellátása 2014. január 1. napjától helyettesítés útján történik. 
 
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.  
 

188/2013. (XII.2.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul 
ahhoz, hogy az 130091186 ÁNTSZ kódszámú praxis lakosságának 
háziorvosi ellátása 2014. január 1. napjától helyettesítés útján történik. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
Dr. Teveli Zsombor háziorvos távozik a testületi ülésről.  
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2. Igazgatási szünet 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

(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 egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az elhangzottak alapján szavazásra 
bocsátja az alábbi döntési javaslatot: 
 
 

Döntési javaslat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2013. (…..) rendelete 

Nyáregyháza község Polgármesteri Hivatalában 
igazgatási szünet elrendeléséről 

 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők 
jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. Törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:  
 

1. § 
 
E rendelet hatálya kiterjed Nyáregyháza község Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) 
foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, ügykezelőre és munkavállalóra. 
 

2. § 
 
Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hivatal 2013. évi munkarendjében 
2013. december 20-21., 23., 30-31. napokra igazgatási szünetet rendel el. 
 

3. § 
 
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) E rendelet 2014. január 1. napján hatályát veszti. 
 
 
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.  
 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2013. (XII.3.) rendelete 

Nyáregyháza község Polgármesteri Hivatalában 
igazgatási szünet elrendeléséről 

 
Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők jogállásáról 
szóló 2011. évi CXCIX. Törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el:  
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1. § 
 
E rendelet hatálya kiterjed Nyáregyháza község Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) 
foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, ügykezelőre és munkavállalóra. 
 

2. § 
 
Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hivatal 2013. évi munkarendjében 
2013. december 20-21., 23., 30-31. napokra igazgatási szünetet rendel el. 
 

3. § 
 
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) E rendelet 2014. január 1. napján hatályát veszti. 
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az 
elhangzottak alapján szavazásra bocsátja az alábbi döntési javaslatot: 
 
 

Határozati javaslat 
 

1.) Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Nyáregyháza község Polgármesteri Hivatalában 2013. december 20-21., 23., 
30-31. napokra elrendelt igazgatási szünet kapcsán – a zavartalan 
feladatellátás érdekében – felkéri a jegyzőt a szükséges munkaszervezési 
intézkedések megtételére. 
 
2.) Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
jegyzőt, hogy az elrendelt igazgatási szünetről a lakosságot és a 
társhatóságokat előzetesen tájékoztassa. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal. 

 

 
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.  
 

189/2013. (XII.2.) sz. Kt. határozat 
 

1.) Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Nyáregyháza község Polgármesteri Hivatalában 2013. december 20-21., 23., 
30-31. napokra elrendelt igazgatási szünet kapcsán – a zavartalan 
feladatellátás érdekében – felkéri a jegyzőt a szükséges munkaszervezési 
intézkedések megtételére. 
 
2.) Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
jegyzőt, hogy az elrendelt igazgatási szünetről a lakosságot és a 
társhatóságokat előzetesen tájékoztassa. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal. 
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3. Nóta- és Népdalkör kérelme  
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

(A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. Bejutott az egyesület a verseny döntőjére, a 
részvételhez kéri a testület támogatását.  
A napirendi ponttal kapcsolatban egyebet elmondani nem kíván, várja a hozzászólásokat, kérdéseket.  
 
Hozzászólások:  

 
Maszel László alpolgármester nem javasolja az egyesület támogatását. Véleménye, hogy a pályázati 
segítségük miatt lekötelezték az önkormányzatot. A helyiséget is ingyen biztosítják nekik. 
Dánszentmiklóson nem így van, fizetnek a helyiséghasználatért.  
 
Albert Ottó képviselő: 20-an jutottak be a döntőbe országosan, köztük vannak a nyáregyháziak is, 
viszont anyagilag nem indokolt az egyesület támogatása.  
 
Zinger Miklós jegyző véleménye, hogy a pályáztatási rendszerét is felül kell bírálnia a képviselőknek.  
 
Ország Mihály András képviselő véleménye, hogy az Egyesületnek belátással kellene lenni. Ne 
állítsák a testületet ilyen helyzet elé.  
 
Bagoly Lászlóné képviselő javasolja az összeg meghatározását, 40eFt-os összeget javasol.  
 
Maszel László alpolgármester továbbra sem javasolja az egyesület támogatását.  
 
Mészáros Sándor polgármester 50eFt. összegű támogatást javasol, mivel az elmúlt alkalommal is 
ennyit hagyott jóvá a testület.  
Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az elhangzottak alapján szavazásra 
bocsátja az alábbi döntési javaslatot: 
 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nóta- és 
Népdalkör Egyesület kérelmének helyt ad. Hozzájárul az országos 
népdalverseny döntőjén való részvételhez. Az Egyesületet a 2013. évi 
önkormányzati költségvetés terhére 50 eFt-tal támogatja.  

 

 

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 1  
ellenvélemény és 1 tartózkodás mellett, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.  
 
 

190/2013. (XII.2.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nóta- és 
Népdalkör Egyesület kérelmének helyt ad. Hozzájárul az országos 
népdalverseny döntőjén való részvételhez. Az Egyesületet a 2013. évi 
önkormányzati költségvetés terhére 50 eFt-tal támogatja.  
 

 

 

 

 




