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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült:  Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 10. 

napján délután 17.30 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános 

üléséről, Nyáregyháza, Nyáry Pál u. 37. szám alatt. 

 

Jelen vannak:  
  

  szavazati joggal:   Mészáros Sándor polgármester  

Bagoly Lászlóné alpolgármester 

Albert Ottó 

Kravecz Lászlóné 

Maszel László 

Ország Mihály András képviselők 

   
tanácskozási joggal:  Zinger Miklós jegyző 

 

 
Mészáros Sándor polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait és a meghívott 

vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fős képviselő-testület 6 tagja 

megjelent.  Az egyebek napirendi pont kiegészítését javasolja a „Határtalanul” c. pályázati 

anyag tárgyalásával. Maszel László képviselő szintén az egyebek napirendi pont kiegészítését 

javasolja: a Nyáregyháza, Petőfi Sándor út 12. szám alatt lévő önkormányzati ingatlan egyik 

bérlőjének facsonkítással kapcsolatos probléma megvitatásával. Bagoly Lászlóné 

alpolgármester az egyebek napirendi pontoknál kíván szólni egy megkeresés kapcsán. Albert 

Ottó és Ország Mihály András képviselők a polgármesteri tájékoztató napirendi pont 

tárgyalásánál jelezte hozzászólási szándékát.  

 

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, 

észrevétel nem érkezett. A képviselő-testület az ülés napirendjét a javasolt módosításokkal, 

alábbiak szerint fogadta el.  

 

1.) Tájékoztató Nyáregyháza község egészségügyi helyzetéről 

Előadó: háziorvosok, gyermekorvos, fogorvos, védőnő 

 

2.) Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat tevékenységéről 

Előadó: intézményvezető 

 

3.) Beszámoló a gyermekvédelmi tevékenységről 

Előadó: Zinger Miklós jegyző 

 

4.) Gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek nyári szociális étkeztetése 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

5.) Járdaépítési kérelmek elbírálása 

a) Széchenyi köz – Wekerle köz lakóinak kérelme 

b) Kölcsey F. út 22. sz. alatti lakos kérelme  
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6.) Polgármesteri tájékoztató 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

 7.) Egyéb ügyek 

  a) „Határtalanul”pályázati felhívás. 

 

 

1.) Tájékoztató Nyáregyháza község egészségügyi helyzetéről 

 

 

Mészáros Sándor polgármester megkülönböztetett tisztelettel köszönti a napirendi pont 

kapcsán meghívott doktornőket, doktorokat, védőnőt. Tájékoztatásul elmondja, hogy a 

fogorvos beszámolót nem tudott készíteni az elmúlt időszakról, mivel egy hónapja kezdte meg 

működését. Az orvosok és védőnő beszámolóját a képviselők megkapták. Átadja a szót a 

képviselő-testületnek, mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket. 

 

Bagoly Lászlóné alpolgármester: gratulál a leadott anyagokhoz, kimerítő tájékoztatást kapott 

az egészségügy helyzetéről. Kérdése a gyermekorvoshoz: a szülők mennyire partnerek abban, 

hogy gyermekük gyógyulása, jobb életminősége érdekében lépéseket tegyenek? 

 

dr. Hajduhegyi Ágnes gyermekorvos: egyre rosszabb a helyzet. A fiatal szülők egyre 

tudatlanabbak, ennél fogva az egészséghez való hozzáállásuk sem megfelelő. Próbálják 

nevelni őket, tanácsokkal ellátják, de van olyan szülő, akinek hiába mondják. Problémák 

vannak az egészséges táplálkozás terén is.  

 

Bagoly Lászlóné alpolgármester elmondja, hogy személyesen tapasztalja az iskolában is a 

doktornő által elmondottakat. Érdemes lenne átgondolni egy pszichológiai oktatást az 

egészségre nevelés kapcsán. 

 

Parádi Rozália védőnő: helyettes védőnőként ilyen jellegű oktatásra sajnos nincs kapacitása. 

Véleménye, hogy a gyermekeknek és a szülőknek jogaik vannak, de kötelességükről sokan 

megfeledkeznek. Tapasztalata, hogy a szülő nem fogadja el sem az orvos, sem a pedagógus, 

sem a védőnő tanácsát.  

 

dr. Fáber Noémi fogorvos: véleménye, hogy az emberek mentalitásával van probléma.  

 

Bagoly Lászlóné alpolgármester elmondja, hogy ez komplex probléma, és úgy gondolja, 

hogy orvosok, óvónők, pedagógusok team munkájával érhetnének el eredményt. Kérdése a 

védőnőhöz: a terhes gondozás hogyan működik? 

 

Parádi Rozália védőnő: válaszolva a kérdésre elmondja, hogy a terhesekkel nincs gondja, 

elfogadják a tanácsokat, eljárnak a terhes gondozásra ahol, a rutin vizsgálatok mellett 

megbeszélik, hogy milyen orvosi vizsgálatok következnek, leleteket kiértékeli.  

 

Maszel László képviselő véleménye, hogy Nyáregyháza abban a szerencsés helyzetben van, 

hogy kiváló egészségügyi szakemberekkel rendelkezik. Munkájukkal kapcsolatban a lakosság 

részéről panaszról nincs tudomása. Megnyugtatónak tartja, hogy a fogorvos munkájával 

kapcsolatban nagyon pozitív visszajelzéseket kap. A doktornőnek azt kívánja, hogy nagyon 

sokáig végezze munkáját Nyáregyházán.  
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Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy Csiló Istvánné képviselő 18.00 órakor 

megérkezett, így a képviselő-testület jelenlévő tagjainak száma 7 fő. 

 

Albert Ottó képviselő: tisztelettel köszönti az ülésen megjelent orvosokat, védőnőt. Osztja 

képviselő-társa azon véleményét, hogy jó orvosi csapat dolgozik Nyáregyházán.  

A fogorvos munkájával kapcsolatban elmondja, hogy két negatív jelzést kapott a sok pozitív 

tapasztalat mellett. Az egyik probléma egy fogtöméssel kapcsolatban volt, mikor a pácienssel 

közölték, hogy időpontra dolgoznak és becsukták az ajtót, időpontot nem kapott. A másik 

eset: egy fogfájással jelentkező páciens szintén azt a választ kapta, hogy időpontra dolgoznak. 

Elmondása szerint a vizsgálatra sem került sor.  

 

dr. Fáber Noémi fogorvos: válaszolva a felvetésre elmondja, mivel a páciensek be sem 

kerültek hozzá vizsgálatra, ezért úgy gondolja, hogy szakmai vétséget nem követett el. Több 

mint valószínű, hogy a pácienseknek fel lett ajánlva időpont kérése. Maximálisan kiáll 

asszisztense mellett, mivel tisztában van azzal, hogy milyen munkát végez. Azt a fogászati 

ellátást, ami korábban volt, ő nem akarja csinálni. Ha így elfogadják, akkor partner, de nem 

hajlandó bizonyos dolgokon változtatni. A napi 6 órát végigdolgozzák, sőt túlóráznak. Azt  

nem fogadja el, hogy valaki tömést kér, ha fáj a foga. Sürgősség a fogászatban akkor van, ha a 

páciens foga fel van dagadva. Június 1-től a rendelési idő első órájában sürgős, illetve 

időponton kívüliek kerülnek ellátásra.  

 

Kravecz Lászlóné képviselő: az orvosi és védőnői beszámolókból rendkívül precízen, 

pontosan kiderül Nyáregyháza egészségügyi helyzete. Az országos átlagnál sem jobb, sem 

rosszabb helyen nincs községünk. Külön köszönetét fejezi ki dr. Marjai Viktor háziorvosnak, 

aki a 86. életévében is naponta megtiszteli Nyáregyháza lakosait gyógyító munkájával, 

valamint Parádi Rozália védőnőnek, aki helyettesként teljes értékű munkát lát el. A fogorvos 

doktornő észrevételeire reagálva elmondja, hogy véleménye szerint a nyáregyházi emberek 

„nevelhetőek”, meg kell szokniuk a rendet. Megköszöni az orvosok munkáját és további jó 

egészséget kíván nekik azzal, hogy sokáig gyógyítsanak Nyáregyházán.  

 

Ország Mihály András képviselő: sok szeretettel köszönti az egészségügyben dolgozó 

megjelent kedves vendégeket. Úgy ítéli meg, hogy megfelelő szakmai tudással rendelkező 

stáb dolgozik Nyáregyházán. Különösen megerősödött az egészségügyi ellátás fogorvosi, ill. 

védőnői feladat ellátásban. Véleménye, hogy a lakosságnak meg kell szokni a rendszerességet 

a fogorvosi ellátásban is. Megköszöni a védőnő kemény, de a realitásokat tükröző 

felszólalását. Amit ő tapasztal az egészségügy területén, az sajnos az egész társadalomban 

jelenlévő probléma.  

 

dr. Teveli Zsombor háziorvos: tudomásul kell venni, hogy a fogorvosi ellátásban – különösen 

a jó munkához – idő kell. Szerencsére a fogorvosi ellátásban igazi sürgősségi probléma nem 

merül fel.  

 

dr. Marjai Viktor háziorvos: az ügyeleti ellátással kapcsolatban elmondja, hogy nehezen veszi 

tudomásul azt, hogy telefonon keresztül gyógyítanak. Ez úgy értendő, hogy hétfői napon a 

rendelési idő nagy részében azokhoz a betegekhez kell kijárni, akikhez az ügyelet vagy 

kiment, vagy nem. Valamilyen módon finoman az ügyelet tudomására kell hozni, hogy 

telefonon keresztül nem lehet gyógyítani. Örök szabály, hogy ha hívják az ügyeletet, akkor 

menni kell. Ha ki is megy az ügyeletes orvos, azt viszont leírja, hogy lássa a háziorvosa. 

Tehát a háziorvosnak vagy ezért kell hétfőn kimenni a beteghez, vagy azért mert az ügyeletes 

nem ment ki. 
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dr. Teveli Zsombor háziorvos: nem osztja dr. Marjai Viktor háziorvos észrevételét. 

Tapasztalja, hogy hétfőn több a munka, de azért mert a beteg inkább megvárja a hétfői napot, 

mikor a háziorvosához mehet.  

 

Ország Mihály András képviselő: egyetért dr. Marjai Viktor háziorvos észrevételével. A 

lakosságtól érkezett negatív vélemény az ügyelettel kapcsolatban, miszerint csak a második, 

harmadik telefonra mentek ki. Amikor az ügyeleti ellátásról fognak tárgyalni, akkor kell 

felvetni ezeket a problémákat az ügyeletet ellátó cég képviselőjének. 

 

Maszel László képviselő: nem érti Ország Mihály András képviselő észrevételét, mert ha a 

polgármester urat az ügyelettel kapcsolatos bejelentéssel megkeresik, akkor ő biztosan választ 

kért volna az ügyeletet ellátó cég vezetőjétől.  

 

dr. Teveli Zsombor háziorvos: országos probléma, hogy vannak indokolatlan hívások is. 

Általában az a tendencia, hogy ahol közelben van az ügyelet, ott több a hívás. Az ügyeleti 

munkának a tanácsadás is része. Megoldás lehetne egy regionális diszpécser szolgálat.  

 

Parádi Rozália védőnő: korábban, mint ügyeleten dolgozó asszisztens tapasztalta, hogy 

bejelentés érkezett, miszerint az orvos nem ment ki a beteghez. Az orvos azért nem ment ki, 

mert a beteg saját maga lemondta a hívást és a következő héten feljelentette az orvost, azért 

mert nem ment ki.  

 

Albert Ottó képviselő: úgy érzi, hogy az orvosok a mundér becsületét védik és ez már 

probléma. Véleménye szerint az orvosnak minden hívásra ki kell menni. 

 

dr. Teveli Zsombor háziorvos: nem a mundér becsületének védelme szól belőle, csak jelezni 

szerette volna azt az országos problémát, hogy az ügyeletek túlterheltek és ennek könnyítése 

érdekében azt tudják tenni, hogy próbálják megértetni az emberekkel, hogy az ügyeletet 

inkább ők keressék fel, ill. a háziorvosok próbálják meg úgy ellátni a betegeket, hogy ne 

terheljék az ügyeletet. 

 

dr. Fáber Noémi fogorvos: sajnálatosnak tartja, hogy mindig az egészségügyi dolgozókon 

csattan az ostor és azt érzi, hogy az emberek mindenért az orvosokat hibáztatják. Véleménye 

szerint minden orvos próbálja lelkiismeretesen végezni a dolgát.  

 

Albert Ottó képviselő: nem azokat az orvosokat kritizálja, akik jól végzik a munkájukat. 

 

Dóri József: véleménye szerint az ügyelet azért van, hogy ha a beteg odafordul, akkor őt 

ellássák. A beteg oldaláról is meg kell nézni az ügyet. 

 

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. 

Tájékoztatásul elmondja, hogy az ügyelet működéséről az ellátó szolgálat vezetőjét be fogják 

számoltatni és a problémákat ez után fogják tudni orvosolni. 

 

Kéri a képviselő-testületet a beszámolók elfogadására. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 

az egészségügy helyzetéről szóló beszámolókat egyhangúan tudomásul vette. 
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2.) Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat tevékenységéről 

 

Mészáros Sándor polgármester kérdezi a napirendi ponttal kapcsolatban megjelent 

vendégeket kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni? 

 

Iványi Margit – gyermekjóléti szolgálat: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a napirend 

előadója Ispány János intézményvezető családi okok miatt nem tud részt venni az ülésen, 

szóbeli kiegészítést nem kíván tenni, várja a kérdéseket. 

 

Bagoly Lászlóné alpolgármester nehezményezi, hogy a Kistérségi Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, Ispány János nem vette fel a kapcsolatot az új 

önkormányzattal, képviselő-testülettel, továbbra is nyitottak a találkozásra. 

A tájékoztatót maximálisan kimerítőnek tartja, de fontosnak tartja a személyes kontaktus 

felvételét az intézmény vezetőjével. 

 

Kravecz Lászlóné képviselő kérdése, hogy a szolgálaton belül működik-e jogi tanácsadás és 

hány nagycsaládban élő gyermek kapott élelmiszercsomagot? 

 

Iványi Margit válaszolva a kérdésre elmondja, hogy jogi tanácsadás működik, de csak 

Monoron. Az élelmiszercsomagok számára vonatkozóan nem tud válaszolni, mivel csak az 

elmúlt év szeptemberétől dolgozik a szolgálatnál. 

 

Kravecz Lászlóné képviselő: a beszámolóban szerepel, hogy a családgondozók részére 

biztosított helyiség túl nagy és problémát okoz, hogy mindketten egy helyiségben fogadják az 

ügyfeleket. Amennyiben a polgármester úr és a képviselő-testület egyetért vele, úgy javasolja, 

hogy az Idősek Napközi Otthonát – amit jelenleg a nyugdíjas klub tagjai használnak – 

cseréljék el velük. Itt van két kisebb helyiség, ahol külön-külön meg tudnák oldani az 

ügyfelek fogadását. 

 

Mészáros Sándor polgármester jónak tartja a helyiségek cseréjére vonatkozó ötletet.  

 

Iványi Margit: szóban is elmondja, hogy fontos lenne számukra a telefon és internet 

használata. Amikor ő idekerült nagy nehézségbe ütközött, mivel nagy volt az esetszám, amit 

el kellett látnia és infrastruktúra meg semmi. Ennek megoldására kéri a képviselő-testület 

segítségét. 

 

Kravecz Lászlóné képviselő: korábban Ispány úrnak már elmondták, hogy a normatív 

támogatást a Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kapja, tehát a monori 

költségvetésbe a dologi kiadások be vannak tervezve. A kistérségnél sokkal több szabad 

pénzmozgás van, mint a helyi önkormányzatnál. Sajnálja, hogy nincs jelen Ispány úr, mert el 

lehetett volna neki mondani, hogy a postaköltségtől kezdve az egyéb dologi kiadások az ő 

költségvetésükbe tökéletesen be van tervezve, ami viszont az önkormányzathoz nem jön ki. 

Ezt nem tartja így jónak, mivel az önkormányzat normatívája is a kistérséghez megy.  

 

Mészáros Sándor polgármester tájékoztatásul elmondja, többször találkozott már Ispány 

úrral és megbeszéltek időpontot a találkozásra, bízik benne, hogy erre záros határidőn belül 

sor kerül. 

 

Zinger Miklósné – családgondozó: elmondja, hogy 2009. májusában a képviselő-testület 

elfogadta, hogy kapnak telefon- és internet hozzáférést, ez azóta sem történt meg.  
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Mészáros Sándor polgármester: úgy gondolja hogy ezt a problémát pénzügyileg ott kell 

megoldani, ahol költségvetésileg helye van.  

A családgondozók Idősek Napközi Otthonába történő átköltözésével kapcsolatban elmondja, 

hogy ennek akadálya nincs, mivel itt a téli időszakban a temperáló fűtés működik. A nyári 

időszakban a nyugdíjasok használhatnák a művelődési ház helyiségét, télen pedig az Idősek 

Napközi Otthonának a nagyobb helyiségét.  

 

Maszel László képviselő egyetért a javaslattal, miszerint a családgondozók a kisebb 

helyiségeket, míg a nyugdíjasok a nagyobb helyiséget használnák az Idősek Napközi 

Otthonában. 

 

Kravecz Lászlóné képviselő, a nyugdíjas klub elnöke azért nem tartja ezt jó megoldásnak, 

mert a klub tulajdonában lévő tárgyak, most azokban a helyiségekben van, ahová a 

családsegítők költöznének. 

 

Zinger Miklósné – családgondozó: a probléma meg fog oldódni akkor, ha az étel kiosztása az 

iskolában történik, akkor felszabadul a konyha helyisége.  

 

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb 

kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet a Kistérségi Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról szóló beszámoló tudomásul vételére. 

Megállapítja, hogy a beszámolót a képviselő-testület egyhangúan tudomásul vette. 

 

Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban határozati javaslatot terjeszt 

a képviselő-testület felé, miszerint az Idősek Napközi Otthonának két kisebb helyiségét a 

Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak tevékenységük 

végzéséhez biztosítja 2011. június 1-től. Kéri a képviselő-testületet, aki a határozati javaslatot 

elfogadja, szavazzon. 

 

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős 

Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

79/2011. (05.10.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat munkatársai részére az Idősek Napközi 

Otthonában 2011. június 1-től két helyiséget biztosít. 

 

Határidő: 2011. május 31. 

Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 

 

    

3.) Beszámoló a gyermekvédelmi tevékenységről 

 

Mészáros Sándor polgármester felkéri a napirendi pont előadóját Zinger Miklós jegyzőt 

tartsa meg beszámolóját. 
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Zinger Miklós jegyző: évről-évre visszatérő napirend, hogy az önkormányzatnak kell egy 

értékelést készíteni e tevékenység ellátásáról. Ebbe beletartoznak azok a feladatok, melyeket a 

Gyermekjóléti Szolgálat közreműködésével a jegyzői gyámhatóság lát el. Beletartoznak az 

egyéb ellátások, az étkeztetések, a gyermekellátások, a napközbeni felügyeletek. Az 

előterjesztés ennek egy átfogó összefoglalását tartalmazza, mely a jogszabály szerinti 

tartalommal lett összeállítva. Kéri a képviselő-testületet, ha van kérdésük tegyék fel. 

 

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, 

észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki az előterjesztésben szereplő határozati 

javaslatot elfogadja, szavazzon. 

 

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős 

Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

80/2011. (05.10.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete az önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót 

elfogadta. 

 

 

4.) Gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek nyári szociális étkeztetése 

 

Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az idei évben kiírásra 

került pályázat irányelvei alapján a táblázatban szerepel, hogy a rászoruló gyermekek 

maximális létszámával számolva, mennyi lenne a minimális önkormányzati önrész és mennyi 

lehet ez maximálisan. Nem feltétlenül kell a maximális létszámmal számolni, de tudni kell, 

hogy sokkal kedvezőtlenebbek most az étkeztetés feltételei, mint az előző években. Javaslata 

az előterjesztésben szereplő „B” határozati javaslat elfogadása, mely arról szól, hogy a nyári 

szociális étkeztetést idén a képviselő-testület nem biztosítja, annál is inkább, mert a 

költségvetésben ez az összeg nem szerepel. Kérdezi a képviselő-testületet, van-e más javaslat? 

 

Kravecz Lászlóné képviselő: egyetért a „B” javaslattal. Az előző évek tapasztalatai azt 

mutatták, hogy volt néhány család, aki nagy örömmel fogadta a segítséget, de volt olyan, aki 

beüzent, hogy nem hajlandó bejönni és vigye ki a gondozó a csomagot. Felháborító volt az 

érintett családok nagy részének passzivitása. Sajnos olyan eset is előfordult, hogy aki átvette 

az élelmiszercsomagot, el is adta. Amennyiben olyan családdal találkozik a gondozó, ahol a 

mindennapi megélhetés okoz problémát, ott meg fogják találni a módját támogatásukra. 

 

Maszel László képviselő: a „B” javaslat elfogadását támogatja. 

 

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, javaslat nem érkezett. Kéri 

a képviselő-testületet, aki az elhangzott javaslattal egyetért, szavazzon. 

 

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős 

Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 
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81/2011. (05.10.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete 2011. évben nyári szociális étkeztetést nem 

biztosít. 

 

 

5.)Járdaépítési kérelmek elbírálása 

 

a) Széchenyi köz – Wekerle köz lakóinak kérelme 

 

Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a beérkezett járdák 

építésére, felújítására vonatkozó kérelmek alapján a műszakis kolléganő elkészítette a 

költségbecslést. Az előterjesztés „A” javaslata csak a Széchenyi közben történő járda 

építésére vonatkozik, a „B” jelű javaslat a Széchenyi és Wekerle köz ingatlanok előtti járda 

építésére, - ez azért került külön javaslatba, mert a Wekerle közben csak két ingatlan érintett, 

46-46 méter hosszban, a „C” javaslat pedig elutasítás, miszerint az önkormányzat nem tud 

anyagot biztosítani. Emlékezteti a képviselő-testületet, hogy az előző testületi ülésen 7 

járdaépítési, ill. felújítási kérelem került elfogadásra, melynek az összes költsége 291.955,- Ft 

volt. Ezt a költségvetésben az utak tervszerű javítása címen kívánják feltüntetni. Várja a 

képviselő-testület véleményét. 

 

Maszel László képviselő: javasolja, hogy a következő évi költségvetésben különítsenek el 

egy külön összeget járdaépítésekre, és ne az utak javítására tervezett összeget fordítsák erre a 

célra. Amikor ez a betervezett összeg elfogy, a járdaépítéseket le kell állítani. Oda kell 

figyelni arra, hogy olyan utcákban adjanak járdaépítésekre támogatást, ahol csak az utca egyik 

felén van összefüggően járda.  

A konkrét kérelemmel kapcsolatban észrevétele, hogy a Wekerle közben, amely oldalt a 

kérelmezők megjelöltek csak két ingatlan van, a köz másik felén viszont öt. Semmiképpen 

nem javasolja, hogy a Wekerle köz azon részén legyen a járda, ahol csak két családi ház 

érintett. Ha adnak támogatást, akkor az a másik oldalra vonatkozzon, viszont az ott lakók a 

kérelmet nem írták alá. 

 

Kravecz Lászlóné képviselő véleménye szerint a Wekerle közben a többi lakót nem keresték 

fel, azért nem írták alá a kérelmet. Praktikusnak tartaná – még ha több költséggel is járna – ha 

megkérdeznék az ott lakókat és így biztosítva lenne a Dózsa György útra a kijárás. A 

Széchenyi közre vonatkozó kérelmet mindenképpen támogatja. 

 

Albert Ottó képviselő: a Széchenyi közre vonatkozó járdaépítési kérelmet támogatja, viszont 

a járdaépítésekre fordított összegnek határt kell szabni. Javasolja, hogy az utak javítására 

tervezett költségből határozzanak meg egy bizonyos összeget, melyet ez évben 

járdaépítésekre fordítanak, és ha ez az összeg kimerül, tovább ne támogassák az erre 

vonatkozó kérelmeket, mivel az utak javítására is kell tartalékolni. 

 

dr. Teveli Zsombor háziorvos: van a községben egy kb. 200 m-es szakasz, ahol a járdaépítés 

különös fontossággal bír baleset-megelőzés szempontjából, amely a Jókai utca eleje, az óvoda 

előtti szakasz. Kérdése, hogy mi szükséges ahhoz, hogy ezen a szakaszon a járdaépítés 

megtörténjen? 
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Mészáros Sándor polgármester válaszolva a kérdésre elmondja, hogy ehhez képviselő-

testületi döntés szükséges, hogy a járdaépítéshez szükséges költséget biztosítja. Nem kell a 

lakosságnak kezdeményeznie, az önkormányzat a járdát meg fogja építeni. Napirenden van a 

kérdés. Ha most meghatároznak 1.000.000,- Ft + Áfa nagyságrendet a járdaépítésekre és 

folyamatosan jönnek be a járdaépítési kérelmek, ez az összeg hamarosan ki fog merülni. 

Döntés kérdése, hogy az idén készüljön el a járda, vagy jövőre térjenek vissza. Kéri a 

képviselő-testületet mondják el ezzel kapcsolatos véleményüket.  

 

Albert Ottó képviselő: ki kell számoltatni, mennyibe kerül az óvoda előtti járdaszakasz 

építése, erre vonatkozó döntést napolják el. Amikor meglesz az összeg és érkeznek még addig 

a lakosság részéről is kérelmek, akkor határozzanak meg egy limit keretet. Véleménye, hogy a 

Jókai utcában készítsék el a járdát, és a még beérkező kérelmekkel később foglalkozzanak. 

 

Maszel László képviselő: elfogadja, hogy tartalékolni kell az utak javítására is, de 

megkérdezi, hogy melyik az az út, melyre ebből az összegből érdemes egyáltalán költeni. Erre 

példaként elmondja, hogy a tavalyi év folyamán a szentimretelepi utat megjavították 

800.000,- Ft-ért, és egy hónap után ugyanolyan rossz állapotban volt, mintha semmi nem 

történt volna. El kell gondolkodni azon, hogy ebből az összegből hány méter járdát tudtak 

volna építeni. Olyan utakat kell javítani, mint a Mátyás király út. 

 

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Az 

elhangzottak alapján az fogalmazódott meg, hogy az „A” jelű határozati javaslat kerüljön 

elfogadásra, mely szerint a Széchenyi köz ingatlanok előtti járda építéséhez járuljanak hozzá, 

összesen 176 méter hosszan. A Wekerle köz lakóival fel fogják venni a kapcsolatot, hogy 

vállalják-e a munkát. 

Kéri a képviselő-testületet, aki az „A” jelű határozati javaslatot elfogadja, szavazzon. 

 

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős 

Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

82/2011. (05.10.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Széchenyi közről nyíló páratlan oldalon álló 

ingatlanok előtti járda – összesen 176 méter – építéséhez 

hozzájárul a határozat mellékletét képező táblázat szerinti 

anyagok biztosításával. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy 

határozatáról az érintettet értesítse, valamint az anyagok 

beszerzéséről, 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 

b) Kölcsey F. út 22. sz. alatti lakos kérelme 
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Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a kérelemben 

szereplő járda felújítása kb. 38.000,- Ft. Várja ezzel kapcsolatban a képviselő-testület 

észrevételeit. 

 

Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki az „A” 

határozati javaslatot elfogadja, szavazzon. 

 

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős 

Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

83/2011. (05.10.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete Tóth Istvánné Kölcsey Ferenc út 22. szám alatti 

lakos járda felújításra vonatkozó kérelmét támogatja. A 

járda felújításához szükséges 3 m
3 

sódert és 8,5 q cementet 

biztosítja. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy 

határozatáról az érintettet értesítse, valamint az anyagok 

beszerzéséről, 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 

 

 

 6.) Polgármesteri tájékoztató 

 

Mészáros Sándor polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a hagyományokhoz híven 

facsemetéket ültettek az elmúlt évben született gyermekek szülei. 35 gyermek született az 

elmúlt évben, minden szülő kapott ezzel kapcsolatos felhívást, szomorúan tapasztalta, hogy 

csak négy család jött el. Sok boldogságot, erőt kíván a családoknak gyermekeik 

felneveléséhez. 

 

 600 éves évfordulóval kapcsolatosan elmondja, hogy testvér-települési pályázat nem 

volt sikeres. Vélhetően ez azért történt így, mivel Csíkkozmás település már részt vett 

ilyen eseményen 2009-ben Isaszegen. Előző testületi ülésen tárgyaltak a 600 éves 

évforduló időpontjáról azzal, hogy ha a pályázat elbírálása megtörténik, akkor még 

visszatérnek rá. Köszönti az ülésen megjelent Reichné Tallárom Györgyit, aki a 

rendezvénysorozatot koordinálja és felkéri, hogy foglalja össze meddig jutott ebben a 

kérdésben. 

Reichné Tallárom Györgyi: mivel a pályázat nem volt sikeres, így javasolja, hogy az 

augusztusi időpont helyett a rendezvénysorozat lebonyolítására szeptember 8-11. közötti 

időszakban kerüljön sor. Részletesen ismerteti a napi programokat, mely szerint 8-án a 
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sportolásé a főszerep, itt szeretnék a Nyáregyháza-Országháza labdarúgó mérkőzést is 

megszervezni.  9-e a zene, zenélés napja lenne, és rock együttesek fellépésével zárul. 10-

én falunap, mely az önkormányzat és az Idősek Napközi Otthona udvarán kerül 

lebonyolításra. A tervek között szerepel, hogy sétálóutcává minősítenénk a rendezvények 

idejére az Ady Endre és a Nyáry Pál utat a Diófasor utcáig. A falunapon szeretnék 

elkészíteni a 24 órás matutka, vagy egyéb zsírban sült tészták rekordját. Két színpad 

kerülne felállításra, külön egy a gyermekeknek. Elgondolás szerint központilag egy nagy 

bográcsban történne a főzés, a kemencében pedig pogácsát és kenyérlángost sütnek 

folyamatosan. Ezen a napon este a tűzijáték, majd reggelig utcabál. 11-én 10 órakor 

Istentisztelet, az időkapszula lezárása, majd hagyományőrzők ágyúlövésével fejeződik be 

az ünnepi műsor 13.00 órakor. Fellépők jelentkezését folyamatosan várják. Felmerült 

még gondolatként pártolójegy árusítása, helyi cégek felkeresése támogatás céljából, 

tombola árusítása.  

 

Mészáros Sándor polgármester javasolja az új időpont elfogadását. A cél az lenne, hogy 

a rendezvény tartalmas legyen, és amennyiben a képviselő-testület elfogadja, felhívást 

kíván intézni a tisztelt lakosság felé, mely szerint járuljanak hozzá e rendezvényhez azzal, 

hogy szeptember 8-9-re vegyenek ki szabadnapot és vegyenek részt a programokon.  

 

Kravecz Lászlóné képviselő: jónak tartja Reichné Tallárom Györgyi által elmondott 

programokat, ötleteket, hiszen mindent területet felölel. Egyetért a lakosság irányába 

történő felhívással. 

 

Maszel László képviselő elmondja, fel kell venni a kapcsolatot a testvérközséggel, hogy 

ez az időpont megfelel-e nekik. Javasolja, hogy rendezzenek fotókiállítást a lakosságnál 

kint lévő régi, községünket ábrázoló képekből. Javasolja az évforduló kapcsán egy naptár 

kiadását.  

 

Mészáros Sándor polgármester a fotókiállítás kapcsán javasolja a mostani 

Nyáregyházáról készített fotópályázatot is.  

 

Reichné Tallárom Györgyi: az időkapszulába olyan dolgokat javasol összeszedni a 

településről, amit tovább szeretnének adni írott, vagy digitalizált formában.  

 

Ország Mihály András képviselő javasolja megkeresni azt a két nyáregyházi fiatalt, 

akik rendezvényszervező cégnél dolgoznak, hátha tudnának segíteni a fellépők ügyében. 

 

Kravecz Lászlóné képviselő javasolja, hogy ha több színpadra van szükség, akkor kérjék 

kölcsön Újhartyánból a mobil színpadot.  

 

Mészáros Sándor polgármester javasolja, hogy ezzel kapcsolatban felhívást kell 

közzétenni.  

Összefoglalva az elhangzottakat elmondja, hogy szeretné, ha a 600 éves évforduló a 

lakosság számára egy maradandó élményt, jó szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget 

biztosítana, valamint azt, hogy minél kevesebben tévesztenék össze Nyáregyházát 

Nyíregyházával. Ehhez viszont az kell, hogy ne csak a mi településünk és ne csak a 

környező falvak vegyék ennek hírét, hanem az ország legtöbb olyan települése, amelyik 

olvas újságot, néz televíziót. Ezt legjobban olyan vendégekkel tehetjük, akik országosan 

ismertek.  

 



 - 12 - 

Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy ha Csíkkozmás, Lázárfalva 

testvértelepülések meg tudják oldani a szeptember 8-11 közötti időpontban 

idejövetelüket, akkor a 600 éves évforduló erre az időpontra legyen meghatározva,  

szavazzon. 

 

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős 

Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

84/2011. (05.10.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete – amennyiben Csíkkozmás és Lázárfalva 

testvértelepülések részvétele biztosítható – Nyáregyháza 

600 éves fennállásának megünneplésével kapcsolatos 

rendezvények időtartamát 2011. szeptember 8-11. közötti 

időszakra tűzi ki. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 

 Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az 

egészségügyi tanfolyamra, mely elsősorban az újraélesztésre fókuszál, 36 fő 

jelentkezett. A magas létszám miatt két csoportra kell osztani a jelentkezőket, mely az 

általános iskolában kerül lebonyolításra, 2011. május 28-án. A tanfolyam díja 

összesen 22.000,- Ft-ot jelent. Javasolja, hogy ezt az összeget az önkormányzat 

fizesse ki. Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért az elhangzott javaslattal, 

szavazzon. 

 

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős 

Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

85/2011. (05.10.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 2011. május 28-án tartandó egészségügyi 

tanfolyam díjának költségét 22.000,- Ft összegben a 

költségvetési rendeletében biztosítja. 

 

Határidő: 2011. május 28. 

Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 

 Mészáros Sándor polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a lomtalanításra június 

4-én kerül sor. Fontos információ, hogy elektronikai hulladékgyűjtésre is sor kerül, a 

művelődési ház hátsó udvarán elhelyezett gyűjtő edényekben, ez május 24-26 közötti 

időszakban lesz. Eddig kb. 50 db 35 literes hulladékgyűjtő edény került értékesítésre. 
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 5 db hirdetőtábla elkészítése folyamatban van, a költségvetésben erre van keret. 

Javasolja, hogy a hirdetőtáblán tüntessék fel, hogy az a lakosság pénzéből készült, és 

ne rongálják meg. 

 A virágosládák, ill. terek beültetése megkezdődött növényekkel. 

 Újsággal kapcsolatban folynak az egyeztetések, költségvetésben a keret erre megvan. 

Várhatóan június elején fog megjelenni. Bízik abban, hogy pozitív lesz a fogadtatása 

a lapnak.  

 Tájékoztatásul elmondja, hogy dr. Szűcs Lajos május 11-én fogadóórát tart 18 órától 

a Polgármesteri Hivatalban. 

 Hasonlóan az április 21-i szemétgyűjtési akcióhoz a Polgármesteri Hivatal 80 fővel 

jelentkezett a „Teszedd” országos szemétgyűjtő akcióra, a Nyáry Pál Általános Iskola 

pedig teljes létszámmal regisztrált, mely május 21-én lesz. 

 „Az év fája” pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 31. A pályázaton szóba 

jöhető fák történetével kapcsolatban fel kell keresni Bába János urat.  

 A közcélú foglalkoztatási programban új személyek vesznek részt május 1-től. 

Foglalkoztatásuk napi 4 órában történik augusztus 31-ig.  

 Az általános iskola közel 2.800.000,- Ft-os támogatáshoz jutott, mert eredményesen 

zárult az IPR pályázat.  

 Május 28-án Nyárváró rendezvény. A rendező, Győfi János kérte a segítséget. A 

tavalyi évben padokat, asztalokat adtak kölcsön, valamint 20.000,- Ft anyagi 

támogatást. Várja a képviselő-testület ezzel kapcsolatos észrevételét. 

 

Ország Mihály képviselő elmondja, hogy tavalyi évben a rendező konkrétan írásban kért 

támogatást. Úgy gondolja, ha anyagi segítséget nem kértek, akkor pénzzel ne támogassák 

a rendezvényt, de a tárgyi segítséget javasolja.  

 

Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy szóban kérte az önkormányzat 

támogatását, de ha ez nem is pénzösszegben nyilvánul meg, attól még a padok, asztalok 

kölcsönzése is támogatást jelenthet. 

Kéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a tárgyi segítségnyújtással (rönkpadok, 

asztalok) térítésmentesen, szavazzon. 

 

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős 

Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

86/2011. (05.10.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Nyárváró rendezvényt asztalok és padok 

térítésmentes kölcsönadásával támogatja. 

 

Határidő: 2011. május 28. 

Felelős: Mészáros Sándor  

 

 Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 4605 sz. út 

felújításával kapcsolatban értesítést kapott. Felvette a kapcsolatot a kivitelezést végző 

cég képviselőjével, kinek tájékoztatása szerint a Csévharaszt és Nyáregyháza között,  

200 méter hosszú, 3 méter széles útszakasz kerül felújításra május 7 és 16. közötti 

időszakban. 
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Mészáros Sándor polgármester átadja a szót azoknak a képviselőknek, akik a polgármesteri 

tájékoztató után jelezték hozzászólási szándékukat. 

 

Albert Ottó képviselő: korábbi testületi ülésen már tárgyaltak arról, hogy fel kell venniük a 

kapcsolatot a Magyar Közút Kft-vel az ügyben, hogy Nyáregyházáról ki kell tiltani a 

teherautó forgalmat. A község elhelyezkedése miatt ez meg is oldható. Kérdése a 

polgármester úrhoz, hogy ez irányban milyen intézkedéseket tett. 

 

Mészáros Sándor polgármester válaszolva a kérdésre elmondja, hogy ez ügyben a 

képviselő-testületnek egy határozatot meg kell fogalmaznia. Beszélt dr. Szűcs Lajos 

parlamenti képviselővel, kérve véleményét, segítségét. Ő azt javasolta, hogy a képviselő-

testületnek egy olyan határozatot kell megfogalmaznia, ami arról szól, hogy a 7,5 tonnánál 

nagyobb össztömegű gépjárműveket nem engedi be az önkormányzat közigazgatási 

területére.  

Nyilván a Magyar Közút ez elé fog akadályokat gördíteni. A környező településeken utána 

fog nézni, hogy ezzel kapcsolatban milyen eredményeket sikerült elérni. A Csévharaszti 

Polgármester nem nyitott a kérdésben, de ha vannak olyan lehetőségek, amit még nem 

merítettek ki, addig semmiféle demonstrációt, útlezárást nem javasol. Kell egy képviselő-

testületi határozat, ezután felveszi a kapcsolatot a Magyar Közúttal. Figyelembe kell viszont 

venni a kerülő út hosszát, ha Csévharasztra nem Nyáregyházán keresztül mennek, akkor csak 

kerülő úttal tudják megközelíteni, ami viszont sokkal hosszabb. Általában a rövidebb 

útszakaszokat szokták támogatni, a Magyar Közút részéről is az az elsődleges prioritás, hogy 

ha a településen keresztül 5 km út megtételével elérhető egy adott pont, kerülővel viszont 

háromszor, négyszer több, akkor azt már valószínűleg nem fogják támogatni. Emiatt keresik 

az egyéb lehetőségeket. 

 

Albert Ottó képviselő elmondja, hogy a futballpálya nagyon elhanyagolt, a világítástartó 

oszlopokról ellopták a trafókat, a világítás nem működik, a pályán és környékén a füvet le 

kell nyírni. Száraz időszakban a locsolásról gondoskodni kellene, mert tönkre fog menni. A 

karbantartást a közmunkások elvégezhetnék, a pálya füvének lenyírásával viszont fel kell 

venni a kapcsolatot Szabó Imre úrral.  

 

Mészáros Sándor polgármester válaszolva a kérdésre elmondja, nem érti a pálya füvének 

nyírása miért nem történt még meg, mivel Krizsán Mihállyal már ezzel kapcsolatban 

egyeztetett.  

 

Ország Mihály András képviselő kéri, hogy a Nyáry Pál Pihenőparkot is tegyék rendbe a 

közmunkások.  

 

Mészáros Sándor polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a pihenőparkban és a 

temetőben illemhely kialakítását tervezik, felmérés alatt van, építési engedélyköteles. A 

képviselő-testületnek el kell dönteni, hány helyiség legyen kialakítva.  

 

Albert Ottó képviselő tájékoztatásul elmondja, hogy telefonon megkereste a Junotech Kft. 

ügyvezetője az ügyben, hogy a beruházás megkezdődött-e? Közölte vele, hogy semmifajta 

beruházás nem indult be.  

Kérdése még hogy Rafael János ügyében – hogy ne kelljen neki súlyadót fizetni – mi történt.  
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Mészáros Sándor polgármester válaszolva a kérdésre elmondja, hogy beszélt a hivatali 

dolgozókkal és tájékoztatásuk alapján Rafael János azt az átutalási megbízást, amit saját 

maga kötött, kérte, hogy szüneteltessék. Egy hónap volt az, amikor az átutalás a 

takarékszövetkezettől nem érkezett meg az önkormányzathoz. Ez nem egy behajtás volt, ill. 

nem egy olyan tartozás, amit az önkormányzatnak a fizetéséből vonni kellett volna, hanem ő 

bement és kért a takarékszövetkezetben egy átutalási megbízást, amire az önkormányzat nem 

kötelezhette volna. 

 

Ország Mihály András képviselő kérdése, hogy a csatorna-beruházással kapcsolatban 

történt-e valami érdemi változás, ugyanis meghívót a lakossági fórumra nem kapott. 

 

Mészáros Sándor polgármester válaszolva a kérdésre elmondja, hogy a rendkívüli 

képviselő-testületi ülés témája lesz a csatorna-beruházás, döntést is kell hozni a végleges 

nyomvonalról. Nem tudja miért nem kapott képviselő úr meghívót, mivel papíralapú 

tájékoztató lett kiküldve a csatorna-beruházással kapcsolatban minden lakoshoz és annak 

végén volt megjelölve két időpont, melyben közölték, mikor van Dánszentmiklóson és 

Nyáregyházán a fórum. Annyi biztos, hogy az idei évben fizikai jelei ennek a beruházásnak 

nem lesznek. Október 20-ig kell a pályázatot az összes engedéllyel, megvalósíthatósági 

tanulmánnyal, költséghatékonysági elemzéssel benyújtani. 

Elmondja, hogy mindig arra fog törekedni, hogy minél több olyan ingatlan csatornázása 

történjen meg, amit ez a pályázat támogat. Vannak viszont olyan ingatlanok, melyeknek a 

csatornázását e pályázati rendszer nem támogatja.  

 

7.) Egyebek 

                          a) „Határtalanul” pályázati felhívás . 

 

Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. Apáczai Programigazgatósága „Határtalanul” program keretében a határon 

túli magyarság magyarországi diákokkal és tanáraikkal való megismertetését tűzte ki céljául. 

A 7. évfolyamon tanuló diákok tudnának ezen a pályázaton részt venni. Határon túli 

kirándulásra van vissza nem térítendő támogatás, maximum 33.000,- Ft személyenként, 

legkevesebb 20 diáknak kellene ezen részt vennie. A pályázat elkészítésére a képviselő-

testületnek ki kell jelölni a felelőst, ill. a pályázattal összefüggő fenntartói nyilatkozat 

aláírására a polgármestert fel kell hatalmazniuk. A két 7. osztályos évfolyam osztályfőnöke 

összeállította az útitervet, ebből kitűnik, hogy a legolcsóbb kirándulás esetén a buszköltség 

kb. 346.000,- Ft. Ehhez hozzájön a sofőr napidíja, valamint az útdíj, akkor ez kb, 400.000,- 

Ft-ra jön ki. Tudomása szerint az iskolaigazgató és az osztályfőnökök abban gondolkodnak, 

hogy csereüdültetési rendszerben a szülőknél lennének elszállásolva azok a gyermekek, akik 

ezen részt vesznek. Várja a képviselők észrevételeit. 

 

Maszel László képviselő elmondja, hogy nagyon fontosnak és szívmelengető érzésnek tartja 

az erdélyi és székely gyermekek magyarországi diákokkal való megismertetését, és 

támogatja a programban való részvételt.  

 

Ország Mihály András képviselő: nagyon időszerű már, hogy erre a célra központi forrást is 

biztosítanak. Ha 40 gyermek részt vesz a programban, akkor több a támogatás összege kb. 

1.500.000,- Ft, melyből 400.000,- Ft az útiköltség, a fennmaradó összeg pedig elég az ott 

tartózkodásra. 
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Bagoly Lászlóné alpolgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a támogatás csak utazási 

költségre, vagy szállásra fordítható. Pályázatot egy intézmény adhat be úgy, hogy egy 

célállomásra, viszont úgy nem hogy megcélozza Erdélyt és az egyik pályázattal a szállásra 

igényel pénzt, a másik pályázatával pedig ugyanoda, az útiköltségre.  

 

Dóri József : véleménye szerint ennek a pályázatnak az a célja, hogy magyar gyermekek 

kijussanak magyarlakta területekre. Ezzel viszont lekorlátozzák az olyan infrastrukturális 

körülmények között élő gyermekek lehetőségeit, akik azt nem tudják vállalni, hogy el tudnak 

majd látni ideérkező gyermekeket. 

 

Albert Ottó képviselő: javasolja, hogy a támogatást az utazási költségre fordítsák. 

 

Mészáros Sándor polgármester azt javasolja, hogy az általános iskola a szülőkkel együtt 

szervezze és valósítsa meg a pályázatot, a képviselő-testületnek ebbe nem kell beleszólni. 

 

Megállapítja, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem merült fel. Kéri a 

képviselő-testületet, aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon. 

 

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős 

Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

87/2011. (05.10.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a „Tanulmányi kirándulások magyarlakta 

területekre” megnevezésű BGA-11-HA-01 számú 

pályázaton való részvételt támogatja. 

 

1. Felkéri a Nyáry Pál Általános Iskola és AMI igazgatóját 

a pályázati kiírás szerinti tanulmányi kirándulásban 

érintett tanulók részvételi szándékának felmérésére. 

2. Megbízza a Nyáry Pál Általános Iskola és AMI 

igazgatóját a pályázat szerint előírt tanulói létszám, és 

az egyéb előírt feltételek teljesülése esetén a pályázati 

dokumentáció összeállításával, benyújtásával, és a 

pályázat végelszámolásával összefüggő feladatokkal. A 

tanulmányi kirándulással összefüggő elszámolható 

költségekkel összefüggésben elsősorban 

Magyarországon, magyar nyelven kiállított számlák 

befogadására kell törekedni. 

3. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a 

pályázattal összefüggő fenntartói nyilatkozat 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Mészáros Sándor polgármester 

               Villand József igazgató 

 

        b) Petőfi Sándor út 12. facsonkítással kapcsolatos észrevétel. 
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Mészáros Sándor polgármester átadja a szót a napirendi ponttal kapcsolatban Maszel 

László képviselőnek. 

 

Maszel László képviselő elmondja, hogy a Humán Bizottság megbízta, hogy a Petőfi Sándor 

út 12. szám alatt lévő önkormányzati ingatlanon történt facsonkítással kapcsolatban született 

korábbi döntés teljesítését ellenőrizze, miszerint két másik fát kellett ültetni a 

facsonkítóknak. Személyesen kiment megnézni, hogy a fák ültetése megtörtént-e. A bérlő 

közölte vele, hogy 4 fát ültettek, de elmondta, nem biztos, hogy megvannak a fák, mivel 

lehet, hogy azok kiszántásra kerültek, vagy kiszáradtak. Felajánlotta, hogy menjen ki és 

keresse meg a fákat. 

Véleménye szerint egy képviselővel, aki a testületet képviseli, ilyen formában nem lehet 

beszélni. Ha ezzel kapcsolatban döntés született a bérlő felé, akkor a figyelmét fel kell hívni, 

hogy az abban foglaltakat hajtsa végre, mert ellenkező esetben komolyabb lépéseket fognak 

tenni. Kéri ezzel kapcsolatban a jegyző úr véleményét. Kérdése, hogy a bérlő egy képviselő-

testületi határozatot köteles-e végrehajtani? 

 

Zinger Miklós jegyző: az önkormányzat tulajdonában lévő telken történt egy olyan dolog, 

melyhez mindenképpen tulajdonosi hozzájárulás kellett volna. Itt hatósági kötelezettségre 

nincs lehetőség. Annak alapján lehet érvényt szerezni, hogy adott esetben milyen mértékű kár 

érte az önkormányzatot és azt jogi úton kell érvényesíteni a bérlővel szemben.  

Képviselő-testületi határozatban a bérlőt nem tudja semmire kötelezni, mert nem hatósági 

kérdés, hanem polgárjogi kérdés, amiben a polgári jog szabálya szerinti eljárásokra van 

lehetősége a testületnek. Egyébként határozat e tárgyban nem született.  

 

Mészáros Sándor polgármester az üggyel kapcsolatban elmondja, hogy nemcsak anyagi 

értékről van szó, hanem egy eszmei értékvesztésről. Ha korábban születik meg az a döntés, 

hogy a településen lévő különleges fákat védetté nyilvánítjuk, akkor ez is bele kerülhetett 

volna, mivel több mint 100 éves fáról van szó.  

A képviselő-testület, ha úgy gondolja, fel kell méretni, mekkora vagyoni, ill. eszmei értékű 

kár keletkezett és utána tudnak a kérdésben tovább lépni. 

 

Ország Mihály András képviselő: egyetért az elmondottakkal, azzal a kiegészítéssel, hogy 

ennek egy nagyon rossz üzenete van, miszerint van, aki bármit megcsinálhat, amit csak akar. 

Ha nincs arról rendelet, hogy nem vághatnak ki engedély nélkül fákat, akkor ezzel 

kapcsolatban alkotni kell egy rendeletet. Jelen esetben, ha csak bíróság általi kötelezés 

lehetséges, azt meg kell fontolni. Elsősorban fel kell venni a kapcsolatot a bérlővel és hozni 

egy határozatot, melyben meg kell kérni a két fa ültetésére. Ha ez így nem valósul meg, 

akkor bírósági úton kell érvényt szerezni.  

 

Mészáros Sándor polgármester nem támogatja, hogy ismételten kérjék meg a bérlőket erre, 

mivel a képviselő-testület ezt már egyszer megtette. Ezen túl kell már lépni, maga részéről 

nem tartja elfogadhatónak. Véleménye szerint egy ekkora önkormányzati vagyonértéket nem 

lehet előzetes egyeztetés, engedély nélkül kivágni, vagy megcsonkítani. Ez azt az üzenetet 

hordozza, hogy ha ők megcsinálhatták, akkor más önkormányzati tulajdonú ingatlanoknál 

ugyanezt meg lehet tenni. Véleménye szerint a képviselő-testület számára is egyfajta 

határozatlanságot, tehetetlenséget tükröz az, ha nem lépnek tovább.  

 

Albert Ottó képviselő kérdése, hogy ez ügyben a jogi képviseletet kell igénybe venni? 
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Zinger Miklós jegyző válaszolva a kérdésre elmondja, hogy a jogi képviseletet, az ügyvédi 

irodának a közreműködését kell igénybe venni. A képviselő-testületnek, mint tulajdonosnak 

kell a meghatalmazást a jogi képviseletre vonatkozóan megadni. 

 

Albert Ottó képviselő javasolja, hogy a polgármester úr vegye fel a kapcsolatot az ügyvédi 

irodával és ez ügyben tegyék meg a lépéseket. 

 

Maszel László képviselő egyetértve képviselő-társával, kiegészítésként elmondja, hogy 

legyen határozott a képviselő-testület.  

 

Mészáros Sándor polgármester: meg kell határozni mekkora anyagi, ill. eszmei kár érte az 

önkormányzatot, ezután írni kell a bérlőnek egy levelet, melyben közlik a kár összegét és 

akkor van helye és szerepe a peren kívüli megegyezésnek. Ha erre nem hajlandóak, akkor 

kell jogászokkal ezt a kérdést rendezni. 

 

Zinger Miklós jegyző: a fa eszmei értékének meghatározására szakértőt kell igénybe venni.  

 

Bagoly Lászlóné alpolgármester felajánlja segítségét férje által, vagy szakértővel történő 

kapcsolatfelvételhez. Álláspontja szerint felháborító, hogy milyen anyagi és eszmei értéket 

csonkoltak meg a bérlők. Szintén felháborítónak tartja azt a cinizmust, amit a képviselő úrral 

szemben tanúsított a bérlő. Úgy gondolja, hogy az önkormányzat részéről sem kell elnézőnek 

lenni. Javasolja az értékbecslést elkészíttetni és a következő testületi ülésen határozat 

meghozatalát arról, hogy milyen értéket követel a képviselő-testület a bérlőkkel szemben. 

Amennyiben nem hajlandóak a kár megtérítésére, úgy bírósági úton fogja a képviselő-testület 

érvényesíteni követelését velük szemben. 

 

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. 

Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy az értékbecslés történjen meg, szavazzon.  

 

 

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős 

Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

88/2011. (05.10.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a 

Petőfi Sándor út 12. szám alatt lévő önkormányzati 

ingatlanon történt facsonkítással az önkormányzatnak 

okozott kár felméréséről. 

 

Határidő: soron következő rendes ülés 

Felelős:   Mészáros Sándor polgármester 

 

 

Mészáros Sándor polgármester átadja a szót Bagoly Lászlóné alpolgármesternek. 
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Bagoly Lászlóné alpolgármester elmondja, hogy a Viasat Televízió megkereste az 

önkormányzatot, mellyel kapcsolatosan a képviselő-testületnek olyan állásfoglalást kellene 

tenni, ami szociálisan érintett, ezért zárt ülés elrendelését kéri. 

 

Zinger Miklós jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy az Ötv-ben meghatározott ügytípusok 

tárgyalásakor kell, vagy lehet zárt ülést tartani, és nem aszerint kerül erre sor, hogy valamely 

napirend tárgyalásakor személyes adatok bukkanhatnak fel. 

 

Bagoly Lászlóné alpolgármester elmondja, hogy az ügy kényes téma, mivel javaslatot kell 

tenni a képviselő-testületnek.  

Tájékoztatásul elmondja, hogy a Viasat Televízió megkereste az önkormányzatot, miszerint 

elindítottak egy sorozatot, melynek címe „ÁlomÉpítők”. Lényege, hogy kiválasztanak – 

rászorultsági elvek alapján – az önkormányzatok által javasolt családokból egyet, akiket egy 

mesés lehetőséghez juttatnak azáltal, hogy vagy teljes mértékben felújítják a már meglévő 

lakóházukat, vagy egy teljesen új házat építenek számukra. Megteremtik a feltételeket ahhoz, 

hogy például egy családban súlyos beteg gyermek ápolását, kórházba, kezelésekre való 

jutását a család meg tudja oldani. Konkrétan autót is kap a család. Ez egy nagyon nagy 

lehetőség és minden önkormányzatot javaslattételre kér a televízió, hogy szociális 

rászorultság alapján, ahol elsősorban nem is a család anyagi helyzetét, hanem azt kell 

figyelembe venni, hogy van a családban egy súlyos beteg gyermek, aki rendszeres kezelésre 

szorul és ez a család szociális helyzeténél fogva nagy erőpróbát jelent.  

Polgármester úrral történt beszélgetés során gondoltak egy családra, akiket javasolnának e 

sorozatban való részvételre, de úgy gondolja, hogy ez egy olyan érintettségű téma, ami nem 

nyilvános. 

 

Zinger Miklós jegyző: mint már ismertette az Ötv. szerinti szabályokat, mást ezzel 

kapcsolatban elmondani nem tud. Adott esetben kéri, hogy a képviselők beszéljék meg, 

egyeztessenek a családdal, és ha a család beleegyezett, vissza lehet hozni a testületi ülésre. 

 

Mészáros Sándor polgármester kérdése, hogy az ügy elindításához szükséges-e képviselő-

testületi döntés? 

 

Bagoly Lászlóné alpolgármester válaszolva a kérdésre elmondja, hogy nem szükséges 

döntés, gyakorlatilag a hivataltól várják annak a családnak a nevesítését, akit javasolnak.  

 

Zinger Miklós jegyző: bárkitől kérnek konkrét család megnevezését, az a valaki úgy teheti 

meg, hogy először megkeresi a családot, amikor ők beleegyeznek a dologba, akkor tehet 

javaslatot. 

 

Ország Mihály András képviselő: amíg általánosságban beszélnek az ügyről, addig ennek 

akadálya nincs. Amikor konkrétan megnevezik a családot, azt viszont nem nyílt ülésen kell 

megtenni. 

 

Maszel László képviselő kérdése: mi történik akkor, ha egyik képviselő azt javasolja, hogy a 

következő napirendi pontot – függetlenül attól, mit ír a szabályzat – zárt ülésen tárgyalják 

meg? 

 

Zinger Miklós jegyző válasza: ha olyan a téma, akkor jelezni fogja, hogy a képviselők 

törvénysértésben vannak, és olyan témában tárgyalnak zárt ülésen, amit az Ötv nem enged 

meg.  
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Maszel László képviselő: véleménye, hogy a témával mindenképpen foglalkozni kell, a 

lehetőséget nem szabad kihagyni. 

 

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a napirenden szereplő kérdéseket a 

képviselő-testület megtárgyalta, javasolja, hogy az utolsó napirendi pontról az ülés befejezése 

után tárgyaljanak, melyet a képviselő-testület elfogadott. A képviselő-testületi ülést 21.30 

órakor bezárja.  

 

 

- kmf - 

 

 

 

 

 

 

       Mészáros Sándor                                                                                   Zinger Miklós  

          polgármester                                                                                             jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


