
I. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 17. 

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  - nincs jelen 
Kravecz Lászlóné képviselő  - megjelent 
Ország Mihály András képviselő - nincs jelen 
 

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 
   Lipót Pál Józsefné vezető óvónő - megjelent 
   Baár Istvánné     - megjelent 

 
 
Mészáros Sándor polgármester köszönti a képviselőket és a vendégeket. Megállapítja, hogy a 
képviselő-testület határozatképes, mivel a 7 fős testület 5 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. Napsugár Óvodával kapcsolatos döntések 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

2. A Pátria Takarékszövetkezet számlavezetési ajánlata 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

3. Szociális rendelet módosítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

4. Nyáregyháza Közbeszerzési Szabályzata 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

5. Központi orvosi ügyeleti ellátással kapcsolatos döntések 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

6. Hulladékszállítási szerződés felülvizsgálata 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
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7. Szabadidős rendőr-járőrszolgálat 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

8. Rendszergazdai feladatok ellátása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

9. Nyár-Víz Kft. Alapító Okiratának módosítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

10. Önkormányzati bérlakás pályázata 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

11. Lakás bérbeadásához beérkezett pályázatok elbírálása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

12. Egyebek 
a) ASP pályázaton részvétel 

b) Szentimretelepi fák gallyazása 

 

13. Polgármesteri tájékoztató 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

14. Részvétel ingatlanárverezésben – zárt ülés 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
 

*** 
 
 

1. Napsugár Óvodával kapcsolatos döntések 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

(A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. Az írásban kiadott előterjesztéssel 
kapcsolatban kiegészítése nincs, várja a hozzászólásokat, kérdéseket. 
 
Hozzászólás: 

 
Kravecz Lászlóné képviselő javasolja a kérelem elfogadását. 
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az 
elhangzottak alapján szavazásra bocsátja az alábbi döntési javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár 
Óvoda és Tagintézménye 2013. évi ünnepek körüli zárva tartásának időpontját az 
alábbiak szerint tudomásul veszi: 
 
Zárva tartás:  2013. december 21 – 2014. január 1. 
Nyitás: 2014. január 2. 
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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. 

191/2013. (XII.17.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár 
Óvoda és Tagintézménye 2013. évi ünnepek körüli zárva tartásának időpontját az 
alábbiak szerint tudomásul veszi: 
 
Zárva tartás:  2013. december 21 – 2014. január 1. 
Nyitás: 2014. január 2. 

 
 
Mészáros Sándor polgármester a pedagógiai asszisztens alkalmazása tárgyában a költségvetési 
törvényt javasolja megvárni a döntéssel. A februári költségvetés előkészítésekor kerül napirendre a 
kérdés. 
 
Bagoly Lászlóné képviselő elmondja, hogy a tankerület vezetője az iskolát is arról tájékoztatta, hogy  
pedagógiai asszisztens nem alkalmazható, amíg központi költségvetés nincs. Hiába biztosítja a törvény 
az asszisztens alkalmazását. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az elhangzottak 
alapján szavazásra bocsátja az alábbi döntési javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár 
Óvoda és Tagintézménye részére pedagógiai asszisztens álláshely biztosításáról a 
2014. évi költségvetése tárgyalása során dönt. 
 

 
 
 
 
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. 

192/2013. (XII.17.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár 
Óvoda és Tagintézménye részére pedagógiai asszisztens álláshely biztosításáról a 
2014. évi költségvetése tárgyalása során dönt. 

 
 
 

2. A Pátria Takarékszövetkezet számlavezetési ajánlata 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

(A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. A napirendi pontot a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a testületi ülést megelőzően tárgyalta. A döntési javaslat 
ismertetésére átadja a szót a bizottság elnökének. 
 
Albert Ottó képviselő a bizottság elnökeként tájékoztatja a testületet, hogy az előterjesztés szerinti 
döntési javaslat elfogadását támogatta a Pénzügyi Bizottság. 
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Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az elhangzottak 
alapján szavazásra bocsátja az alábbi döntési javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

A Képviselő-testület a Pátria Takarékszövetkezet 2014. január 1-től érvényes 
számlavezetési ajánlatát elfogadja, és egyben felhatalmazza a polgármestert 
annak aláírására. 
 
Határidő: 2013. december 20. 
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. 

193/2013. (XII.17.) sz. Kt. határozat 
 

A Képviselő-testület a Pátria Takarékszövetkezet 2014. január 1-től érvényes 
számlavezetési ajánlatát elfogadja, és egyben felhatalmazza a polgármestert 
annak aláírására. 
 
Határidő: 2013. december 20. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
Lipót Pál Józsefné és Baár Istvánné távozik a testületi ülésről. 
 
 
 

3. Szociális rendelet módosítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

(A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. Az írásban kiadott előterjesztéssel 
kapcsolatban kiegészítése nincs, várja a hozzászólásokat, kérdéseket. 
 
Megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az elhangzottak alapján szavazásra bocsátja az 
alábbi döntési javaslatot: 
 

Döntési javaslat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
…/2013. (….) önkormányzati rendelete 

 
a szociális gondoskodás helyi szabályairól 19/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában 26. §-
ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 35. § (2) bekezdésében 37/B. § (3) 
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bekezdésében, 37/D. § (3) bekezdésében, 38. §. (1) bekezdés c.) pontjában, 38. §. (9) bekezdésében, 
43/B. § (1) bekezdésében, 43/B. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 45. § (3) bekezdésében, 
46. § (1) bekezdésében, 47. § (2) bekezdésében, 47. § (5) bekezdésében, 46. § (4) bekezdésében, 50. § 
(3) bekezdésében, 55. § (1) bekezdés b) pontjában, 55/C. § (1) bekezdés a) pontjában, 55/C. § (4) 
bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében, 115. § (3) 
bekezdésében, 132. § (4) bekezdés a) pontjában, 132. § (4) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól1szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
A szociális gondoskodás helyi szabályairól 19/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Szr.) 1. § (1) – (2) bekezdése helyébe a következő (1) – (2) bekezdés lép: 
 
„(1) A polgármester - a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben - az igényjogosultság elbírálása 
után az arra rászoruló részére – a havi rendszerességgel nyújtott önkormányzati segély kivételével – 
önkormányzati segélyt - ha e rendelet eltérő szabályt nem állapít meg - mint pénzbeli ellátást állapít 
meg. 
 
(2) A Humán Bizottság - a Képviselő-testület átruházott hatáskörében - az igényjogosultság elbírálása 
után az arra rászoruló részére 
 

a) 18 év feletti tartósan beteg személy ápolására ápolási díjat, 
b) havi rendszerességgel nyújtott önkormányzati segélyt 

 
- ha e rendelet eltérő szabályt nem állapít meg - mint pénzbeli ellátást állapít meg.” 
 

2. § 
 
(1) Az Szr. „6. Átmeneti segély” alcím szöveg helyébe a „6. Önkormányzati segély” alcím szöveg 
lép, a „7. Temetési segély” alcím szöveg hatályát veszíti. 
 
(2) Az Szr. 12 - 17 § helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 
„12. § 

 
(1) Az Szt-ben meghatározott személyek részére a 12.-18. § szerinti önkormányzati segély akkor 
állapítható meg, ha az igénylő családjában egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja 
meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 130%át, egyedül élő esetén a nyugdíjminimum 150 % 
át. 
 
(2) Az alkalmanként jelentkező kiadások miatt anyagi segítségre szoruló személy, illetve család 
részére egyszeri önkormányzati segély nyújtható. 
 
(3) Az egyszeri önkormányzati segély összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 50 %-át. 
 

13. § 
 
(1) Évente legfeljebb egy alkalommal és legfeljebb 6 hónap időtartamra havi rendszerességgel nyújtott 
önkormányzati segélyt lehet megállapítani, rendszeresen felmerülő kiadások támogatására különösen 
közlekedési bérlet, tankönyv, tüzelő, közmű díj, gyermekintézmények térítési díjának gyógyszer 
költségeihez való hozzájárulásra. 
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(2) Amennyiben az ellátás célja tankönyv vagy tüzelő beszerzéséhez, a közüzemi díjak, illetve a 
gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez való hozzájárulás, úgy a segély közvetlenül a 
szolgáltatóhoz, vagy az étkezést nyújtó intézmény vezetőjéhez, vagy kijelölt személyhez utalható. 
 
(3) Havi rendszerességgel nyújtott önkormányzati segély havi összege legfeljebb 5000 Ft. lehet. 
 

14. § 
 
(1) Amennyiben feltételezhető, hogy az elhunyt hagyatékából a temetési költség fedezhető lenne, a 
temettető kérelmére az ajánlattal igazolt temetési költség 100%-a összegéig önkormányzati segély 
kamatmentes kölcsön formájában adható, legfeljebb l éves időtartamra. 
 
(2) A kölcsön a jogosultságot megállapító határozaton túlmenően, az annak alapján létrejövő 
kölcsönszerződés alapján folyósítható. A szerződésben a törlesztés ütemén és határidején kívül 
rögzíteni kell a kölcsön visszafizetésének garanciáit, (pl. a jogosult tulajdonát képező ingatlan 
megterhelését, a jogosult nyilatkozatát, hogy munkabéréből, egyéb jövedelméből a kölcsön összege 
közvetlenül letiltható) 
 
(3) A folyósítás további feltétele, hogy kérelmező a számlavezető pénzintézete felé, a kölcsön 
törlesztése érdekében adott tartós átutalási megbízását igazolja. 
 
(4) A kölcsön összegét hagyatéki teherként az illetékes közjegyzőhöz be kell jelenteni. 
 

15. § 
 

(1) A meghalt személy eltemettetéséről gondoskodó személy részére önkormányzati segély adható. 
 
(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség (magába foglalja: a kegyeleti tárgyak árát, a 
szertartási költségét, a sírhely megváltás költségét, a sírásás díját, a halott szállítási költségét) összegét 
a rendelet függeléke tartalmazza. 
 
(3) Az e paragrafus szerinti önkormányzati segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési 
költség 10 % -a. 
 
(4) A kérelmezőt nyilatkoztatni kell arról, hogy az elhalt nem gondoskodott életében a temetési 
költségeiről, nem rendelkezett olyan biztosítással, melyből a temetési költségek fedezhetők, nem volt 
hadigondozott. 
 
(5) A segély iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről szóló számlát, a kérelmező és 
vele közös háztartásban élők jövedelemigazolását, eredeti halotti anyakönyvi kivonatot. 
 

16. § 
 
(1) Pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő, kölcsön formában nyújtott önkormányzati segély 
adható nyugdíjasok részére, amelynek összege legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 
összege lehet. 
 
(2) A törlesztési idő az öt hónapot nem haladhatja meg. A kölcsön visszafizetésének kezdő és utolsó 
részletének megfizetésének időpontját határozatban kell rögzíteni. 
 
(3) A kölcsön a jogosultságot megállapító határozaton túlmenően, az annak alapján létrejövő 
kölcsönszerződés szerint folyósítható. A szerződésben a törlesztés ütemén és határidején kívül 
rögzíteni kell a kölcsön visszafizetésének garanciáit, (pl. a jogosult tulajdonát képező ingatlan 
megterhelését, a jogosult nyilatkozatát, hogy nyugdíjából, egyéb jövedelméből a kölcsön összege 
közvetlenül letiltható) 
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(4) A folyósítás további feltétele, hogy kérelmező, vagy kezesként hozzátartozója a számlavezető 
pénzintézete felé, a kölcsön törlesztése érdekében adott tartós átutalási megbízását igazolja, és ez 
mellett a kölcsönösszeg felhatalmazó levél alapján történő beszedését biztosítsa. 
 
(5) A biztosított kölcsön visszafizetéséig újabb kölcsön nem adható. 
 
(6) Amennyiben a részletfizetés akár egy alkalommal is elmarad, a kölcsön egyösszegű visszafizetése 
válik esedékessé. 

17. § 
 
(1) Önkormányzati segély nyújtható jövedelemre tekintet nélkül annak a személynek, illetve 
családnak, akinek a létfenntartása elemi kár vagy tartós betegség miatt átmenetileg lehetetlenné vagy 
nagy fokban veszélyeztetetté vált. 
 
(2) Az e paragrafus szerinti önkormányzati segély legmagasabb összege elemi kár esetén: a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszerese, egyéb krízishelyzet esetén a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege. 

 
18. § 

 
(1) Gyermekre való tekintettel önkormányzati segély adható, ha a gyermeket gondozó család 
időszakosan, létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 
került és akiknek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem  nem haladja meg az öregségi 
nyugdíjminimum 150 %-át, egyedülálló, 3 vagy több gyermeket vagy tartósan beteg illetve fogyatékos 
gyermeket nevelő esetén az öregségi nyugdíjminimum 200 %-át. 
 
(2) Az e paragrafus szerinti önkormányzati segélyt elsősorban azoknak a gyermekeknek kell 
megállapítani 
 
(a) akinek eltartásáról családja más módon nem tud gondoskodni, illetve 
(b) alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen a szociális válsághelyzetben lévő  várandós 
anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a, 
betegség, vagy iskoláztatás miatti anyagi segítségre szorulnak. 
 
(3) Az e paragrafus szerinti önkormányzati segély összege gyermekenként 3000,- Ft. 
 
(4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elsősorban akkor állapítható meg természetbeni ellátás 
formájában, ha 
 
a) a kérelem természetbeni támogatásra irányul vagy 
b) a kérelem a gyermekek étkeztetési térítési díjának (díjhátralékának) támogatására irányul 
vagy 
c) amennyiben az ügy összes körülményére tekintettel feltételezhető, hogy a gyermek 
nevelése, gondozása érdekében a természetben nyújtott támogatás célra vezetőbb.” 
 

3. § 
 
(1) Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba és 2014. január 2. napján hatályát veszíti. 
 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti a a gyermekvédelem helyi 
rendszeréről szóló 9/2006. (VI.21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pont harmadik 
francia bekezdése, (3) bekezdése, 8. §-a. 
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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: 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
19/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete 

 
a szociális gondoskodás helyi szabályairól 19/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában 26. §-
ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 35. § (2) bekezdésében 37/B. § (3) 
bekezdésében, 37/D. § (3) bekezdésében, 38. §. (1) bekezdés c.) pontjában, 38. §. (9) bekezdésében, 
43/B. § (1) bekezdésében, 43/B. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 45. § (3) bekezdésében, 
46. § (1) bekezdésében, 47. § (2) bekezdésében, 47. § (5) bekezdésében, 46. § (4) bekezdésében, 50. § 
(3) bekezdésében, 55. § (1) bekezdés b) pontjában, 55/C. § (1) bekezdés a) pontjában, 55/C. § (4) 
bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében, 115. § (3) 
bekezdésében, 132. § (4) bekezdés a) pontjában, 132. § (4) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól1szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
A szociális gondoskodás helyi szabályairól 19/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Szr.) 1. § (1) – (2) bekezdése helyébe a következő (1) – (2) bekezdés lép: 
 
„(1) A polgármester - a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben - az igényjogosultság elbírálása 
után az arra rászoruló részére – a havi rendszerességgel nyújtott önkormányzati segély kivételével – 
önkormányzati segélyt - ha e rendelet eltérő szabályt nem állapít meg - mint pénzbeli ellátást állapít 
meg. 
 
(2) A Humán Bizottság - a Képviselő-testület átruházott hatáskörében - az igényjogosultság elbírálása 
után az arra rászoruló részére 
 

a) 18 év feletti tartósan beteg személy ápolására ápolási díjat, 
b) havi rendszerességgel nyújtott önkormányzati segélyt 

 
- ha e rendelet eltérő szabályt nem állapít meg - mint pénzbeli ellátást állapít meg.” 
 

2. § 
 
(1) Az Szr. „6. Átmeneti segély” alcím szöveg helyébe a „6. Önkormányzati segély” alcím szöveg 
lép, a „7. Temetési segély” alcím szöveg hatályát veszíti. 
 
(2) Az Szr. 12 - 17 § helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 
„12. § 

 
(1) Az Szt-ben meghatározott személyek részére a 12.-18. § szerinti önkormányzati segély akkor 
állapítható meg, ha az igénylő családjában egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja 
meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 130%át, egyedül élő esetén a nyugdíjminimum 150 % 
át. 
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(2) Az alkalmanként jelentkező kiadások miatt anyagi segítségre szoruló személy, illetve család 
részére egyszeri önkormányzati segély nyújtható. 
 
(3) Az egyszeri önkormányzati segély összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 50 %-át. 
 

13. § 
 
(1) Évente legfeljebb egy alkalommal és legfeljebb 6 hónap időtartamra havi rendszerességgel nyújtott 
önkormányzati segélyt lehet megállapítani, rendszeresen felmerülő kiadások támogatására különösen 
közlekedési bérlet, tankönyv, tüzelő, közmű díj, gyermekintézmények térítési díjának gyógyszer 
költségeihez való hozzájárulásra. 
 
(2) Amennyiben az ellátás célja tankönyv vagy tüzelő beszerzéséhez, a közüzemi díjak, illetve a 
gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez való hozzájárulás, úgy a segély közvetlenül a 
szolgáltatóhoz, vagy az étkezést nyújtó intézmény vezetőjéhez, vagy kijelölt személyhez utalható. 
 
(3) Havi rendszerességgel nyújtott önkormányzati segély havi összege legfeljebb 5000 Ft. lehet. 
 

14. § 
 
(1) Amennyiben feltételezhető, hogy az elhunyt hagyatékából a temetési költség fedezhető lenne, a 
temettető kérelmére az ajánlattal igazolt temetési költség 100%-a összegéig önkormányzati segély 
kamatmentes kölcsön formájában adható, legfeljebb l éves időtartamra. 
 
(2) A kölcsön a jogosultságot megállapító határozaton túlmenően, az annak alapján létrejövő 
kölcsönszerződés alapján folyósítható. A szerződésben a törlesztés ütemén és határidején kívül 
rögzíteni kell a kölcsön visszafizetésének garanciáit, (pl. a jogosult tulajdonát képező ingatlan 
megterhelését, a jogosult nyilatkozatát, hogy munkabéréből, egyéb jövedelméből a kölcsön összege 
közvetlenül letiltható) 
 
(3) A folyósítás további feltétele, hogy kérelmező a számlavezető pénzintézete felé, a kölcsön 
törlesztése érdekében adott tartós átutalási megbízását igazolja. 
 
(4) A kölcsön összegét hagyatéki teherként az illetékes közjegyzőhöz be kell jelenteni. 
 

15. § 
 

(1) A meghalt személy eltemettetéséről gondoskodó személy részére önkormányzati segély adható. 
 
(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség (magába foglalja: a kegyeleti tárgyak árát, a 
szertartási költségét, a sírhely megváltás költségét, a sírásás díját, a halott szállítási költségét) összegét 
a rendelet függeléke tartalmazza. 
 
(3) Az e paragrafus szerinti önkormányzati segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési 
költség 10 % -a. 
 
(4) A kérelmezőt nyilatkoztatni kell arról, hogy az elhalt nem gondoskodott életében a temetési 
költségeiről, nem rendelkezett olyan biztosítással, melyből a temetési költségek fedezhetők, nem volt 
hadigondozott. 
 
(5) A segély iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről szóló számlát, a kérelmező és 
vele közös háztartásban élők jövedelemigazolását, eredeti halotti anyakönyvi kivonatot. 
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16. § 
 
(1) Pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő, kölcsön formában nyújtott önkormányzati segély 
adható nyugdíjasok részére, amelynek összege legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 
összege lehet. 
 
(2) A törlesztési idő az öt hónapot nem haladhatja meg. A kölcsön visszafizetésének kezdő és utolsó 
részletének megfizetésének időpontját határozatban kell rögzíteni. 
 
(3) A kölcsön a jogosultságot megállapító határozaton túlmenően, az annak alapján létrejövő 
kölcsönszerződés szerint folyósítható. A szerződésben a törlesztés ütemén és határidején kívül 
rögzíteni kell a kölcsön visszafizetésének garanciáit, (pl. a jogosult tulajdonát képező ingatlan 
megterhelését, a jogosult nyilatkozatát, hogy nyugdíjából, egyéb jövedelméből a kölcsön összege 
közvetlenül letiltható) 
 
(4) A folyósítás további feltétele, hogy kérelmező, vagy kezesként hozzátartozója a számlavezető 
pénzintézete felé, a kölcsön törlesztése érdekében adott tartós átutalási megbízását igazolja, és ez 
mellett a kölcsönösszeg felhatalmazó levél alapján történő beszedését biztosítsa. 
 
(5) A biztosított kölcsön visszafizetéséig újabb kölcsön nem adható. 
 
(6) Amennyiben a részletfizetés akár egy alkalommal is elmarad, a kölcsön egyösszegű visszafizetése 
válik esedékessé. 

17. § 
 
(1) Önkormányzati segély nyújtható jövedelemre tekintet nélkül annak a személynek, illetve 
családnak, akinek a létfenntartása elemi kár vagy tartós betegség miatt átmenetileg lehetetlenné vagy 
nagy fokban veszélyeztetetté vált. 
 
(2) Az e paragrafus szerinti önkormányzati segély legmagasabb összege elemi kár esetén: a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszerese, egyéb krízishelyzet esetén a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege. 

 
18. § 

 
(1) Gyermekre való tekintettel önkormányzati segély adható, ha a gyermeket gondozó család 
időszakosan, létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 
került és akiknek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem  nem haladja meg az öregségi 
nyugdíjminimum 150 %-át, egyedülálló, 3 vagy több gyermeket vagy tartósan beteg illetve fogyatékos 
gyermeket nevelő esetén az öregségi nyugdíjminimum 200 %-át. 
 
(2) Az e paragrafus szerinti önkormányzati segélyt elsősorban azoknak a gyermekeknek kell 
megállapítani 
 
(c) akinek eltartásáról családja más módon nem tud gondoskodni, illetve 
(d) alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen a szociális válsághelyzetben lévő  várandós 
anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a, 
betegség, vagy iskoláztatás miatti anyagi segítségre szorulnak. 
 
(3) Az e paragrafus szerinti önkormányzati segély összege gyermekenként 3000,- Ft. 
 
(4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elsősorban akkor állapítható meg természetbeni ellátás 
formájában, ha 
 
a) a kérelem természetbeni támogatásra irányul vagy 
b) a kérelem a gyermekek étkeztetési térítési díjának (díjhátralékának) támogatására irányul 
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vagy 
c) amennyiben az ügy összes körülményére tekintettel feltételezhető, hogy a gyermek 
nevelése, gondozása érdekében a természetben nyújtott támogatás célra vezetőbb.” 
 

3. § 
 
(1) Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba és 2014. január 2. napján hatályát veszíti. 
 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti a a gyermekvédelem helyi 
rendszeréről szóló 9/2006. (VI.21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pont harmadik 
francia bekezdése, (3) bekezdése, 8. §-a. 
 

 

 

4. Nyáregyháza Közbeszerzési Szabályzata 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

(A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. A napirendi pontot a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a testületi ülést megelőzően tárgyalta. A döntési javaslat 
ismertetésére átadja a szót a bizottság elnökének. 
 
Albert Ottó képviselő a bizottság elnökeként tájékoztatja a testületet, hogy az előterjesztés szerinti 
döntési javaslat elfogadását támogatta a Pénzügyi Bizottság. 
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az elhangzottak 
alapján szavazásra bocsátja az alábbi döntési javaslatot: 
 

Döntési javaslat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 
Közbeszerzési Szabályzatot jóváhagyja. 

 
 
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. 
 

194/2013. (XII.17.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 
Közbeszerzési Szabályzatot jóváhagyja. 
 

 
 

5. Központi orvosi ügyeleti ellátással kapcsolatos döntések 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

(A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. Az írásban kiadott előterjesztéssel 
kapcsolatban kiegészítése nincs, várja a hozzászólásokat, kérdéseket. 
 
Megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az elhangzottak alapján szavazásra bocsátja az 
alábbi döntési javaslatot: 
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Határozati javaslat 
 

1./ Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pilis-
Nyáregyháza-Káva-Monorierdő-Bénye települések által központi orvosi ügyeleti rendszer (telephely: 
2721 Pilis, Szent István park 1.) létrehozására vonatkozó társulási megállapodást, a társulási 
megállapodás 12. pont a) pontjára való hivatkozással közös megegyezéssel 2013. december 31. 
napjával megszünteti. 
 
2./ Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az 1. pontban szereplő döntés végrehajtása érdekében, - az előterjesztés 1. számú melléklete 

szerinti tartalommal - a társulási megállapodást megszüntető okiratát 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. 
 

195/2013. (XII.17.) sz. Kt. határozat 
 

1./ Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pilis-
Nyáregyháza-Káva-Monorierdő-Bénye települések által központi orvosi ügyeleti rendszer (telephely: 
2721 Pilis, Szent István park 1.) létrehozására vonatkozó társulási megállapodást, a társulási 
megállapodás 12. pont a) pontjára való hivatkozással közös megegyezéssel 2013. december 31. 
napjával megszünteti. 
 
2./ Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az 1. pontban szereplő döntés végrehajtása érdekében, - az előterjesztés 1. számú melléklete 

szerinti tartalommal - a társulási megállapodást megszüntető okiratát aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 

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

Határozati javaslat 
 

1./ Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a központi 
orvosi ügyeleti rendszer (telephely: 2721 Pilis, Szent István park 1.) folytonosságának biztosítása 
érdekében külön feladatellátási szerződést köt, 2014. január 01. napjától az Emergency Service 
Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel. 
 
2./ Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az 1./ pontban szereplő döntés végrehajtása érdekében, - az előterjesztés 2. számú melléklete 

szerinti tartalommal - a feladatellátási szerződést aláírja. 
 
3./ Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 
1./ és a 2./ pontban szereplő döntésről, írásban értesítse az Emergency Service Egészségügyi 
Szolgáltató Kft. (1131 Budapest, Topolya utca 4-8.) ügyvezetőjét. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
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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. 
 

196/2013. (XII.17.) sz. Kt. határozat 
 

1./ Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a központi 
orvosi ügyeleti rendszer (telephely: 2721 Pilis, Szent István park 1.) folytonosságának biztosítása 
érdekében külön feladatellátási szerződést köt, 2014. január 01. napjától az Emergency Service 
Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel. 
 
2./ Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az 1./ pontban szereplő döntés végrehajtása érdekében, - az előterjesztés 2. számú melléklete 

szerinti tartalommal - a feladatellátási szerződést aláírja. 
 
3./ Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 
1./ és a 2./ pontban szereplő döntésről, írásban értesítse az Emergency Service Egészségügyi 
Szolgáltató Kft. (1131 Budapest, Topolya utca 4-8.) ügyvezetőjét. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 

 

 

6. Hulladékszállítási szerződés felülvizsgálata 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

(A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. A kiadott előterjesztéssel kapcsolatban 
kiegészítése, hogy a tárgyban a Pilisi Önkormányzat döntéséhez hasonlóan döntsön a testület: 
szolgáltató december 31-ig mutassa be az engedélyt. Egyéb esetben új közbeszerzési eljárást kell 
indítani. A szolgáltató tájékoztatása szerint a holnapi napra rendelkezésre fog állni a közszolgáltatási 
engedély. 
 
Hozzászólások: 

 
Maszel László alpolgármester: holnap 10.00 órakor itt lesz az engedély. 
 
Zinger Miklós jegyző Albert Ottó kérdésére válaszolva elmondja, hogy a keletkezett háztartási 
hulladékot ezután is el fogják vinni, ez a gyakorlati része a szolgáltatásnak, a jogi része pedig, hogy az 
engedélyt be kellett volna szereznie. Törvényességi észrevétel volt a kormányhivatal részéről, 
valamilyen döntést közölni kell a kormányhivatallal. Ezért a határozati javaslatban egy konkrét 
dátumot javasol megállapítani. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem érkezett. Összefoglalva 
az elhangzottakat, amennyiben december 31-ig nem kerül bemutatásra a szolgáltató részéről a 
közszolgáltatási engedély, úgy felmondásra kerül a közszolgáltatási szerződés. Az elhangzottak 
alapján szavazásra bocsátja az alábbi döntési javaslatot: 
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Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
1.) Felmondja 2013. december 31-ei hatállyal a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Törvény) 90. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezésekre való tekintettel, az Gerje 
Forrás Természetvédelmi, Környezetvédő Kft-vel (2721 Pilis, Rákóczi út 67.) „hulladékkezelési 
közszolgáltatás- kommunális szilárd hulladékgyűjtés, szállítás, elhelyezés, azaz hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás elvégzésére 2012. december 29-én megkötött közszolgáltatási szerződést, amennyiben 
a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt 2013. december 31. napjáig nem 
szerzi be. 
 
2.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az 1. pontban meghatározott felmondás közlése 
iránt, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának biztosításának érdekében 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
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. 
 

197/2013. (XII.17.) sz. Kt. határozat 

 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
1.) Felmondja 2013. december 31-ei hatállyal a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Törvény) 90. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezésekre való tekintettel, az Gerje 
Forrás Természetvédelmi, Környezetvédő Kft-vel (2721 Pilis, Rákóczi út 67.) „hulladékkezelési 
közszolgáltatás- kommunális szilárd hulladékgyűjtés, szállítás, elhelyezés, azaz hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás elvégzésére 2012. december 29-én megkötött közszolgáltatási szerződést, amennyiben 
a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt 2013. december 31. napjáig nem 
szerzi be. 
 
2.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az 1. pontban meghatározott felmondás közlése 
iránt, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának biztosításának érdekében 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 
 

 

7. Szabadidős rendőr-járőrszolgálat 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

(A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. A napirendi pontot a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a testületi ülést megelőzően tárgyalta. A döntési javaslat 
ismertetésére átadja a szót a bizottság elnökének. 
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Albert Ottó képviselő a bizottság elnökeként tájékoztatja a testületet, hogy az előterjesztés szerinti 
döntési javaslat elfogadását támogatta a Pénzügyi Bizottság. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az elhangzottak 
alapján szavazásra bocsátja az alábbi döntési javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
- 2014. január 1-től 2014. december 31-ig terjedő időszakra szabadidős 

rendőr-járőrszolgálatot kíván a község területén bevezetni, egy fő 
alkalmazásával, heti 12 óra időtartamban. 

- a járőr munkabérét nettó 750,- Ft/óra összegben állapítja meg. 
- a szabadidős járőri feladat ellátásához szükséges összeget a 2014. évi 

költségvetése terhére biztosítja. 
- felhatalmazza a polgármestert a szükséges megállapodások aláírására. 

 
Határidő: 2014. január 1. 
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. 
 

198/2013. (XII.17.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
- 2014. január 1-től 2014. december 31-ig terjedő időszakra szabadidős 

rendőr-járőrszolgálatot kíván a község területén bevezetni, egy fő 
alkalmazásával, heti 12 óra időtartamban. 

- a járőr munkabérét nettó 750,- Ft/óra összegben állapítja meg. 
- a szabadidős járőri feladat ellátásához szükséges összeget a 2014. évi 

költségvetése terhére biztosítja. 
- felhatalmazza a polgármestert a szükséges megállapodások aláírására. 

 
Határidő: 2014. január 1. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 

 

 

8. Rendszergazdai feladatok ellátása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

(A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. A napirendi pontot a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a testületi ülést megelőzően tárgyalta. A döntési javaslat 
ismertetésére átadja a szót a bizottság elnökének. 
 
Albert Ottó képviselő a bizottság elnökeként tájékoztatja a testületet, hogy az előterjesztés szerinti 
döntési javaslat elfogadását támogatta a Pénzügyi Bizottság. 
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az elhangzottak 
alapján szavazásra bocsátja az alábbi döntési javaslatot: 
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Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzati intézmények rendszergazdai feladatainak napi 4 órában való 
ellátásával 2014. január 1. napjától kezdődően 2014. december 31. napjáig 
terjedő időszakra Rab Lászlót bízza meg. 
A megbízási díj bruttó 50.000,- Ft / hó, melynek fedezetét a Képviselő-
testület költségvetési rendeletében biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási 
szerződést 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. 
 

199/2013. (XII.17.) sz. Kt. határozat 
 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzati intézmények rendszergazdai feladatainak napi 4 órában való 
ellátásával 2014. január 1. napjától kezdődően 2014. december 31. napjáig 
terjedő időszakra Rab Lászlót bízza meg. 
A megbízási díj bruttó 50.000,- Ft / hó, melynek fedezetét a Képviselő-
testület költségvetési rendeletében biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási 
szerződést aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 
 

 

9. Nyár-Víz Kft. Alapító Okiratának módosítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

(A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. Az írásban kiadott előterjesztéssel 
kapcsolatban kiegészítése nincs, várja a hozzászólásokat, kérdéseket. 
 
Megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az elhangzottak alapján szavazásra bocsátja 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 
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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 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép: 
 
„1. A társaság neve: Nyárfa Településüzemeltetési és Szolgáltató Kft.” 
 
3. Az Alapító Okirat I. fejezetének 2. pontja helyébe az alábbi 2. pont lép: 
 
„2. Rövidített neve: Nyárfa Kft.” 

4. 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” 
 
5. 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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6. 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).” 

 
7. 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.” 
 
8. 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 
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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.” 
 
9. 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.” 
 
10. 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.” 
 
11. Az Alapító Okirat VI. fejezetének 5.1 pontja helyébe az alábbi 5.1 pont lép: 
 
„5.1. A Képviselő-testület taggyűlési jogkörében szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal 
ülésezik. Ha a Képviselő-testület a taggyűlés jogkörében jár el, akkor az ülése nyilvános. Az ülésen 
tanácskozási joggal vehet részt az ügyvezető, a felügyelőbizottság elnöke és tagja, illetve az ügyvezető 
javaslata alapján meghívott személyek.” 
 
12. 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.” 
 
13. Az Alapító Okirat VI. fejezetének 6. pontja helyébe az alábbi 6. pont lép: 
 
„6. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a Gt. 141.§. (2) bekezdésében felsorolt eseteken 

túlmenően: 
- a mérleg megállapítása és a nyereség közhasznúcélra történő felhasználása, 
- a pótbefizetések elrendelése és visszatérítése, a törzstőke felemelése és leszállítása, 
- az üzletrész bevonása, 
- üzletrész átruházásának jóváhagyása, 
- az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, felette a munkáltatói 

jogok gyakorlása, 
- a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása, 
- olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, amelynek értéke a törzstőke legalább 1/4-ét 

meghaladja, ill. amelyet a társaság az önkormányzattal, a társaság ügyvezetőjével, vagy azok 
közeli hozzátartozójával (Ptk.685.§) köt, kivéve, ha az utóbbi szerződés megkötése a társaság 
szokásos tevékenységébe tartozik, cégbejegyzést megelőzően a társaság nevében kötött 
szerződések jóváhagyása, - az ügyvezető, és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igény 
érvényesítése, továbbá az ügyvezető ellen indított perekben a társaság képviselete, 
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- a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának 
elhatározása, valamint más gazdasági társaság alapításáról, ill. működő társaságba tagként 
való belépésről, az alapító okirat módosítása, 

- az ügyvezető és a társaság tevékenységének évenkénti értékelése, 
- a közhasznú szervezet munkájáról szóló éves vagy hosszabb távú jelentés, valamint a 

közhasznúsági jelentés elfogadása. 
- a közhasznúsági szerződés jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet 

kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenységben történő ellátás feltételeiről, 
- mindazok az ügyek, amelyeket a társasági törvény, vagy jelen alapító okirat az alapító 

hatáskörébe utal.” 
 
14. 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.” 
 
15. 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.” 
 
16. 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.” 
 
17. Az Alapító Okirat XI. fejezete hatályát veszíti. 
 
18. 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 Budapest Környéki Törvényszéknek, mint Cégbíróságnak küldje meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
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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. 
 

200/2013. (XII.17.) 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 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép: 
 
„1. A társaság neve: Nyárfa Településüzemeltetési és Szolgáltató Kft.” 
 
3. Az Alapító Okirat I. fejezetének 2. pontja helyébe az alábbi 2. pont lép: 
 
„2. Rövidített neve: Nyárfa Kft.” 

4. 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” 
 
5. 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 

2011. évi CXXVIII. tv. a 
katasztrófavédelemről és a 
hozzá 
kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról 
2. § (1) 
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elhárításában, 
következményeinek 
felszámolásában közreműködés. 

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. 

„ 
6. 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).” 

 
7. 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.” 
 
8. 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 
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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.” 
 
9. 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.” 
 
10. 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.” 
 
11. Az Alapító Okirat VI. fejezetének 5.1 pontja helyébe az alábbi 5.1 pont lép: 
 
„5.1. A Képviselő-testület taggyűlési jogkörében szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal 
ülésezik. Ha a Képviselő-testület a taggyűlés jogkörében jár el, akkor az ülése nyilvános. Az ülésen 
tanácskozási joggal vehet részt az ügyvezető, a felügyelőbizottság elnöke és tagja, illetve az ügyvezető 
javaslata alapján meghívott személyek.” 
 
12. 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.” 
 
13. Az Alapító Okirat VI. fejezetének 6. pontja helyébe az alábbi 6. pont lép: 
 
„6. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a Gt. 141.§. (2) bekezdésében felsorolt eseteken 

túlmenően: 
- a mérleg megállapítása és a nyereség közhasznúcélra történő felhasználása, 
- a pótbefizetések elrendelése és visszatérítése, a törzstőke felemelése és leszállítása, 
- az üzletrész bevonása, 
- üzletrész átruházásának jóváhagyása, 
- az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, felette a munkáltatói 

jogok gyakorlása, 
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- a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása, 
- olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, amelynek értéke a törzstőke legalább 1/4-ét 

meghaladja, ill. amelyet a társaság az önkormányzattal, a társaság ügyvezetőjével, vagy azok 
közeli hozzátartozójával (Ptk.685.§) köt, kivéve, ha az utóbbi szerződés megkötése a társaság 
szokásos tevékenységébe tartozik, cégbejegyzést megelőzően a társaság nevében kötött 
szerződések jóváhagyása, - az ügyvezető, és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igény 
érvényesítése, továbbá az ügyvezető ellen indított perekben a társaság képviselete, 

- a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának 
elhatározása, valamint más gazdasági társaság alapításáról, ill. működő társaságba tagként 
való belépésről, az alapító okirat módosítása, 

- az ügyvezető és a társaság tevékenységének évenkénti értékelése, 
- a közhasznú szervezet munkájáról szóló éves vagy hosszabb távú jelentés, valamint a 

közhasznúsági jelentés elfogadása. 
- a közhasznúsági szerződés jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet 

kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenységben történő ellátás feltételeiről, 
- mindazok az ügyek, amelyeket a társasági törvény, vagy jelen alapító okirat az alapító 

hatáskörébe utal.” 
 
14. 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.” 
 
15. 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.” 
 
16. 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.” 
 
17. Az Alapító Okirat XI. fejezete hatályát veszíti. 
 
18. 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.” 
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II. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a módosított alapító okiratot – a testület 
döntésével együtt – a Budapest Környéki Törvényszéknek, mint Cégbíróságnak küldje meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 
 

 

10. Önkormányzati bérlakás pályázata 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

(A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. Javasolja, amint a központi 
szennyvízelvezetés kiépítésre került, akkor legyen igénybe vehető a lakás, a pályázók köre nincs 
meghatározva, bárki pályázhat.  Az írásban kiadott előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kiegészítése 
nincs, várja a hozzászólásokat, kérdéseket. 
 
Megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az elhangzottak alapján szavazásra bocsátja az 
alábbi döntési javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyáregyháza, 
Dózsa György út 30/7. sz. alatt lévő üres önkormányzati bérlakásra 
vonatkozó pályázati felhívást, dokumentációt és a felújítás műszaki tartalmát 
jóváhagyja. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázat 
lebonyolításához szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
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. 
 

201/2013. (XII.17.) sz. Kt. határozat 
 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyáregyháza, 
Dózsa György út 30/7. sz. alatt lévő üres önkormányzati bérlakásra 
vonatkozó pályázati felhívást, dokumentációt és a felújítás műszaki tartalmát 
jóváhagyja. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázat 
lebonyolításához szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester. 
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11. Lakás bérbeadásához beérkezett pályázatok elbírálása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

(A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. Az írásban kiadott előterjesztéssel 
kapcsolatban kiegészítése nincs, várja a hozzászólásokat, kérdéseket. 
 
Hozzászólások: 

 
Kravecz Lászlóné képviselő javasolja a lakás kiadását. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az elhangzottak 
alapján szavazásra bocsátja az alábbi döntési javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyáregyháza, 
Csengő u. 12. sz. alatti nem szociális bérlakás bérbeadására kiírt pályázatra érkezett 
ajánlata alapján a lakást Pásztor Andrea részére bérbe adja. 
A bérleti díj: 40.000,-  Ft./hó. 
A lakás határozott időre – addig amíg a Képviselő-testület nem kívánja egyéb célra 
hasznosítani – kerül bérbeadásra. A más célú hasznosítás szándékának közlésétől 
számított 3 hónapon belül a bérlő köteles a lakást rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotban a bérbeadó rendelkezésére bocsátani. A bérlő elhelyezéséről 
maga köteles gondoskodni, cserelakásra nem tarthat igényt. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 
megkötésére. 
 
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. 

202/2013. (XII.17.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyáregyháza, 
Csengő u. 12. sz. alatti nem szociális bérlakás bérbeadására kiírt pályázatra érkezett 
ajánlata alapján a lakást Pásztor Andrea részére bérbe adja. 
A bérleti díj: 40.000,-  Ft./hó. 
A lakás határozott időre – addig amíg a Képviselő-testület nem kívánja egyéb célra 
hasznosítani – kerül bérbeadásra. A más célú hasznosítás szándékának közlésétől 
számított 3 hónapon belül a bérlő köteles a lakást rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotban a bérbeadó rendelkezésére bocsátani. A bérlő elhelyezéséről 
maga köteles gondoskodni, cserelakásra nem tarthat igényt. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 
megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
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12. Egyebek 
a) ASP pályázaton részvétel 

 

Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését, mely a testületi ülés előtt kiosztásra került. 
Nagyobb eséllyel lehet sikeres a pályázat, amennyiben konzorcium nyújtja be azt. 
 
Megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az elhangzottak alapján szavazásra bocsátja az 
alábbi döntési javaslatot: 

 
Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni 
kíván a központi ASP rendszerhez, ennek érdekében pályázatot nyújt be a 
MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.-hez, a Közép-
Magyarországi Operatív Program KMOP-4.7.1-13 kódszámú, Elektronikus 
helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése c. konstrukciója alapján.  
A pályázati felhívás alapján a választható 6 szakrendszerből 5 szakrendszert 
kíván igénybe venni: Ingatlanvagyon kataszter, Önkormányzati adó, 
Iratkezelés, Ipar- és kereskedelem, Település portál. Mivel a pályázati 
felhívás pontozási rendszere alapján a konzorciumban pályázó települések 
pályázatai előnyben részesülnek, a Képviselő-testület megbízza a 
polgármestert, hogy konzorciumban való pályázás érdekében vegye fel a 
kapcsolatot a környező települések vezetőivel. 
A fejlesztés megnevezése: Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra 
fejlesztése Nyáregyháza Község Önkormányzatánál 
Az igényelt támogatás összege: a pályázati felhívás alapján, a bevezetni 
kívánt szakrendszerek számának megfelelően igénylehető támogatás 
maximuma. 
A fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi száma: 306/4 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázat 
benyújtásához szükséges intézkedéseket, nyilatkozatokat, megállapodásokat 
tegye meg. 
 
Határidő: folyamatos 
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. 
 

203/2013. (XII.17.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni 
kíván a központi ASP rendszerhez, ennek érdekében pályázatot nyújt be a 
MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.-hez, a Közép-
Magyarországi Operatív Program KMOP-4.7.1-13 kódszámú, Elektronikus 
helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése c. konstrukciója alapján.  
A pályázati felhívás alapján a választható 6 szakrendszerből 5 szakrendszert 
kíván igénybe venni: Ingatlanvagyon kataszter, Önkormányzati adó, 
Iratkezelés, Ipar- és kereskedelem, Település portál. Mivel a pályázati 
felhívás pontozási rendszere alapján a konzorciumban pályázó települések 
pályázatai előnyben részesülnek, a Képviselő-testület megbízza a 
polgármestert, hogy konzorciumban való pályázás érdekében vegye fel a 
kapcsolatot a környező települések vezetőivel. 
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A fejlesztés megnevezése: Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra 
fejlesztése Nyáregyháza Község Önkormányzatánál 
Az igényelt támogatás összege: a pályázati felhívás alapján, a bevezetni 
kívánt szakrendszerek számának megfelelően igénylehető támogatás 
maximuma. 
A fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi száma: 306/4 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázat 
benyújtásához szükséges intézkedéseket, nyilatkozatokat, megállapodásokat 
tegye meg. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

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

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 185/2013. (XI. 
21.) számú határozatát visszavonja. 

 
 
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. 

204/2013. (XII.17.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 185/2013. (XI. 
21.) számú határozatát visszavonja. 

 
 
 

b) Szentimretelepi fák gallyazása 

 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a szentimeretelepi bekötőút melletti fák 
gallyazása szükséges, a munka elvégzésére 10eFt/fa, összesen bruttó 150 eFt. összegű ajánlat érkezett. 
 
Hozzászólás: 

 
Maszel László alpolgármester javasolja az ajánlat elfogadását. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az elhangzottak 
alapján szavazásra bocsátja az alábbi döntési javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Szentimretelepre vezető bekötő út melletti fák veszélyessé vált ágainak 
eltávolítására 150.000 Ft. összeget biztosít. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a munka elvégeztetéséről 
gondodoskodjék. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
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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. 

205/2013. (XII.17.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Szentimretelepre vezető bekötő út melletti fák veszélyessé vált ágainak 
eltávolítására 150.000 Ft. összeget biztosít. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a munka elvégeztetéséről 
gondodoskodjék. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

 

13. Polgármesteri tájékoztató 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Népegészségügyi Intézetnek 
továbbításra került ütemezés szerint zajlik a hiánypótlás az óvodai intézményben. 
 
Hozzászólás: 

 
Maszel László alpolgármester véleménye, hogy nem régen épültek ezek az óvodák, akkor miért nem 
szóltak, hogy így nem jó a megvalósítás. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az elhangzottak 
alapján szavazásra bocsátja az alábbi döntési javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei 
Kormányhivatal Monori Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete PE-
09R/035/00910-2/2013. ügyiratszámú végzése alapján készített intézkedési tervet 
tudomásul veszi. 

 
 
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. 

206/2013. (XII.17.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei 
Kormányhivatal Monori Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete PE-
09R/035/00910-2/2013. ügyiratszámú végzése alapján készített intézkedési tervet 
tudomásul veszi. 

 
 
Mészáros Sándor polgármester megadja a szót Albert Ottó képviselőnek. 
 
Albert Ottó képviselő kérdése, hogy a korábbi ígéretek szerint a Magyar Közút kivitelezője a 
felsőnyáregyházi buszfordulótól a 405-ös útig felújítja az utat, ahogy az időjárás ezt megengedi. Nem 
esett az eső, nincs rossz idő, az út mégsincs kész. Mi ennek az oka? 
 
 




