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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 24. 

napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli 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, valamint a megjelent 
vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fős Képviselő-testület 6 
tagja megjelent. A Képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el. 
 

1.) Településünk 600 éves fennállásának megünneplésével kapcsolatos tájékoztató 
Előadó: Bagoly Lászlóné alpolgármester 

 
2.) Csatorna-beruházás II. ütemű nyomvonalának és a támogatható ingatlanok 

listájának meghatározása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
3.) Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete gazdasági programjának 

elfogadása. 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
4.) Fogorvosi alapellátási feladatok finanszírozása 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

5.) Napsugár Óvoda Felső-nyáregyházi tagintézménye előtti járdaépítés 
megvalósítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
6.) Nyáry Pál Általános Iskola és AMI alapító okiratának módosítása 

Előadó: Villand József igazgató 
 
 

1.) Településünk 600 éves fennállásának megünneplésével kapcsolatos tájékoztató 
 
Mészáros Sándor polgármester átadja a szót a napirendi pont előadójának Bagoly Lászlóné 
alpolgármesternek. 
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Bagoly Lászlóné alpolgármester tájékoztatja a képviselő-testület az előző ülés óta eltelt 
időszak alatt tett szervezési eseményekről. Elsőként az 1.500.000,- Ft-os keret felhasználási 
irányszámait sorolja fel, mely a következő:  
Ø 650.000,- Ft  fellépőkre, ill. az előadások kellékeire (színpad és kellékei) 
Ø 150.000,- Ft játékokra, mely a gyermekek örömére szolgálnak (ugráló vár) 
Ø   50.000,- Ft nevezési díjra a rekordkísérlethez (születésnapi ünnepi torta) 
Ø 100.000,- Ft a falunapon főzendő étel-alapanyagok beszerzésére 
Ø 250.000,- Ft azon fellépők megvendégelésére, utazási költségeik térítésére, akik 

jelképes összegért vállalják a fellépést 
Ø 300.000,- Ft ajándéktárgyak elkészítésének indítására. 

A tűzijáték költsége 5 perces időtartamban 100.000,- Ft lenne, ezt megfontolásra ajánlja.  
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy május 18-án egy nagyon értékes és hasznos találkozó 
zajlott a nyáregyházi művészek, ill. művészetkedvelők, művészettámogatók között. A 
találkozó gondolatébresztőként indult, lesz folytatása. A művészek és művészetpártoló 
emberek jó gesztusként értékelték a megkeresést. Javasolja, hogy a jövőben ez folytatódjék a 
vállalkozók, a nyugdíjasok, bizonyos korcsoportok és érdekeltségi csoportok felé is. Az 
ilyenfajta összejövetelek sokkal személyesebbek, mint egy postaládába dobott megkeresés. A 
találkozón születtek nagyon értékes felajánlások. Az összejövetelen elhangzott azon javaslat, 
miszerint kerüljön elhelyezésre egy márvány emléktábla a Fedák emlékházon, ahol a 
művésznő egykor élt. Fel kell venni a kapcsolatot az ott élőkkel, bízik abban, hogy nyitottak 
lesznek ezen kezdeményezésre. Fontos lenne a helypénzek megállapítása a rendezvény 
időtartamára.  
A fentiekben említettekkel kapcsolatosan nem szükséges most döntést hozni, úgy gondolja a 
következő testületi ülésre mindenkiben összeérik milyen érvekkel, vagy ellenérvekkel tud 
fellépni. 
A háromnapos hétvégén 600 db diófát szeretnének elültetni olyan megfontolásból, miszerint 
Nyáregyháza egykoron nagy diófaültetvénnyel rendelkezett és ezt szeretnék egy kicsit 
feleleveníteni valamint megalapozni egy diófesztivál alapjait. A 600 db fa elültetéséhez 
szakember számítása szerint háromhektárnyi terület szükséges, melyről közösen kellene 
elgondolkodni, hogy milyen lehetőségek vannak. 
A rendezvénybiztosítás kapcsán kéri a jegyző úr álláspontját, mivel változtak a szabályok 
nagyobb létszámú rendezvények vonatkozásában. 
Javasolja, az önkormányzat belső udvarán található játszó eszközök lebontását, mivel ezek 
elavultak, elöregedettek, balesetveszélyesek.  
Hirdetést a 600 éves évfordulóról ne csak a honlapon jelenítsék meg, hanem közösségi 
portálokon is.  
A hűtőkocsi kölcsönzésével kapcsolatosan kéri a képviselők segítségét, hogy ismeretségi 
körükben, ha van erre lehetőség, vagy felajánlás szívesen fogadnák. 
Elgondolásuk szerint az időkapszulát – mivel 100 év meglehetősen nagy idő, és a rendezvény 
a református egyházközség égisze alatt fog lezajlani – a templomkertben kellene elhelyezni. 
Három olyan kerek évforduló is lesz, mely szintén a református egyházhoz kapcsolódik, egyik 
a Puszta templom 595 éves évfordulója, a Bederházi kápolna megsemmisülésének 470. 
évfordulója, ill. Nyáry József, aki a református templomot építette, az ő születésének 160. 
évfordulója. Ezen érvek alapján javasolják a templomkertben történő elhelyezést, valamint 
azért, mert az önkormányzat 100 év múlva lehet, hogy nem ezen a helyen lesz, ahol most van.  
Tájékoztatásul elmondja, hogy a mai napon a helyi posta dolgozóitól kaptak egy felajánlást, 
miszerint a Magyar Posta olyan lehetőséget biztosít, hogy bélyegíveket lehet rendelni. A 
bélyegívek valamilyen alkalomhoz kapcsolódnak, kötődnek. Ezeket a bélyegeket 90 Ft-os 
névértékben bocsájtják ki. 
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Maszel László képviselő: javasolja a Nyáregyháza története c. könyv újra kiadását. Hiányolja 
a tájékoztatóból a testvértelepülés részéről a vendégek meghívását. A diófák ültetésére 
javasolja a széki rét hátsó részén lévő területet.  
Úgy gondolja, hogy ez a rendezvény-sorozatot nem a Református Egyházközség égisze alatt 
kell megszervezni, hanem a Nyáregyházi Önkormányzat és a nyáregyházi lakosság égisze 
alatt.  Nem tartja jó ötletnek az időkapszula református templomkertben történő elhelyezését. 
Javaslata, hogy az időkapszulát az általános iskola épületén belül helyezzék el. 
 
Albert Ottó képviselő kérdése, hogy miért a Református Egyházközség égisze alatt képzelik 
el az ünnepség megrendezését? 
 
Bagoly Lászlóné alpolgármester válaszolva a kérdésre elmondja, hogy ennek szervezés-
technikai okai vannak, de erről még most nem szeretne beszélni, mert nem olyan információ, 
ami most publikus lenne. 
 
Maszel László képviselő: javasolja, hogy akkor adják át a szervezést a református egyháznak.  
 
Ország Mihály András képviselő: az időkapszula elhelyezéséről Maszel László képviselő-
társa véleményével ért egyet. A diófaültetvénnyel kapcsolatban meg kell érdeklődni, hogy 
mekkora ennek éves művelési költsége.   
A saját tulajdonában lévő hűtőkocsit szívesen rendelkezésre bocsájtaná a rendezvény 
lebonyolításához térítés nélkül, de sajnos álló helyzetben nem működik benne a hűtés.  
 
Kravecz Lászlóné képviselő: az időkapszula elhelyezését szintén az iskolában javasolja, 
annál is inkább, mert Nyáregyháza katolikus település. Véleménye szerint sokakat 
megsértenének azzal, ha a Református Egyházközség égisze alatt történne a rendezés. A 600 
év a település évfordulója, becsatlakozhat az egyház a rendezvény-sorozatba és színesítheti, 
bővítheti, de ne vegyék el a községtől a főszervezői jogot. 
 
Ország Mihály András képviselő véleménye, hogy anyagi okokból nem lehet a rendezvényt 
kisajátítani, tiszteli mindhárom egyházi felekezetet, de a településen élnek ateisták is.  
 
Reichné Tallárom Györgyi szervező: elmondja még, hogy testvérvárosi kitűzőket is 
szeretnének készíteni.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. A 
napirendi pont tárgyalását lezárja. 
 

2.) Csatorna-beruházás II. ütemű nyomvonalának és a támogatható ingatlanok 
listájának meghatározása 

 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontot a 
Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, átadja a szót a bizottság 
elnökének. 
 
Albert Ottó képviselő: a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztéseket a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság részletesen megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja 
a képviselő-testületnek. 
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Maszel László képviselő: a csatorna-beruházással kapcsolatos pályázati pénz már 2007-ben is 
rendelkezésre állt. Kérdése miért nem pályáztak már 2007-ben? 
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy ez Európai Uniós támogatás finanszírozási 
rendszerében időszakokra van bontva a támogatás lehívásának lehetősége. 2007-től 2011-ig 
meghatározásra került, hogy ebben az időszakban milyen összeget lehet fordítani 
Magyarországon csatorna-beruházásra. Ez nem jelenti azt, hogy a Fejlesztési Ügynökség 
Magyarországon kiírta ezt a pályázatot és 2007-ben azok egy részét pozitívan bírálta el. 
 
Ország Mihály András képviselő: célzott támogatásra, amikor megállapítanak egy összeget, 
az már nagyon jó százaléknak minősül, ha 6 év alatt 80-90 %-át az adott ország le tudja hívni. 
Ha valaki olvassa a napirendi pontban, hogy „támogatható ingatlanok listájának 
meghatározása” annak először az jut eszébe, hogy 2003-ban, amikor a csatorna-beruházás 
elkezdődött, megkötötték az ltp. szerződéseket, akkor milyen információkkal látták el a 
lakosságot az akkori projekt menedzserek. Azért kell ezeknek a támogatható ingatlanok 
listájának meghatározására most sort keríteni, mert a csatorna-beruházással nagyon sok 
probléma történt az utóbbi 7-8 évben. Az első hiba akkor történt, amikor ez a beruházás nem 
valósult meg egy ütemben. A második nagy hiba a mostani pályázati kiírással kapcsolatosan 
jelentkezik, melyek nagyon nehéz helyzet elé állítják a közmű társulatot, ill. a két 
önkormányzatot is. Amikor megállapították az egységes érdekeltségi hozzájárulást, senki nem 
számolt azzal, hogy a beruházás két részre fog bontódni. Nyilvánvaló, hogy a második ütem 
megvalósítása sokkal drágább, mint az első ütem, mivel azóta több év telt el. Ugyanakkor az 
érdekeltségi hozzájárulás nem emelkedett. Nyilván nem lenne igazságos, ha a második 
ütemeseknek magasabb összeget kellene fizetni. A második ütem beruházása nem 
kompatibilis az első ütemével. Az első ütemnél szó sem volt arról, hogy üres telekre nem 
lehet támogatást kapni, vagy kilométerenként 52 ingatlant kell bekötni, valamint a külterületi 
ingatlanok bekötése csak önerőből valósítható meg. A második ütem nyomvonalának és 
támogatható ingatlanok meghatározására azért kerül így napirendre, mivel a támogatási keret 
teljesen más, mint az első ütemé volt. 
 
Albert Ottó képviselő: szó volt arról, hogy megemelik az érdekeltségi hozzájárulást, de azt a 
bizottság elvetette. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb 
kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki elfogadja az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős 
Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 

 
89/2011. (05.24.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Dánszentmiklós és Nyáregyháza Község 
csatornázás és szennyvíztisztítás II. ütemének a KEOP 
1.2.0 projekt megvalósítása során támogatottan 
megvalósítandó csatornahálózat nyomvonalát, az 
ingatlanok bekötéseit és a létesítmény jegyzéket a határozat 
1., 2. és 3. számú melléklete szerint jóváhagyja. 
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy 
határozatáról az érintetteket értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
3.) Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Programjának 

elfogadása. 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontot a 
Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Átadja a szót a bizottság 
elnökének ismertesse állásfoglalásukat. 
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke elmondja, hogy az önkormányzat gazdasági 
programját a bizottság kiegészítésekkel fogadta el, melyek az alábbiak: 
 

- az idegenforgalom fejezetben szerepeltetni kell a meglévő Ezredvég Múzeumot, 
- az infrastruktúra fejezetnél javaslat érkezett, hogy Alsó- és Felső-Nyáregyháza között 

építsenek kerékpárutat 
- a településfejlesztési célok fejezetnél a középületek fűtési rendszerének korszerűsítése 

lett meghatározva, javaslat érkezett az alternatív energiahordozók felé nyitás 
tekintetében. 

 
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság fenti kiegészítésekkel javasolja az 
önkormányzat gazdasági programjának elfogadását. 
 
Mészáros Sándor polgármester: a Babamúzeum kapcsán arról is kell beszélni, hogy 
hamarosan aláírásra kerül a Szentimretelepi ingatlan ajándékozási szerződése, ami után az 
önkormányzat a telek és rajta lévő nyaraló tulajdonosává válik. Ennek sorsáról is döntést kell 
hozni. A művésznő azt javasolta, hogy hirdesse meg az önkormányzat az ingatlant eladásra. 
Amennyiben sikerül értékesíteni, úgy az ebből befolyó összeget az Ezredvég Múzeum és 
Babagyűjtemény épület külső homlokzatának felújítására lehetne fordítani. Ha erről dönteni 
tudnának, akkor bekerülhet a gazdasági programba.  
 
Kravecz Lászlóné képviselő: mindenképpen javasolja, hogy szülessen az ingatlan 
értékesítéséről döntés, mivel a homlokzat felújítására az összeg elegendő lesz és így 
megszépül az épület is. Elképzelhető az is, hogy nyáregyházi lakos fogja megvenni, mivel 
nem egy nagy összeget képvisel, de ugyanakkor lakható.  
 
Maszel László képviselő: mindenféleképpen javasolja a homlokzat rendbetételét, valamint 
azt, hogy az utcáról a bejárást – ahogyan az korábban volt.  
 
Albert Ottó képviselő: ha a bejárat az utcáról lenne, akkor a múzeumból el kell venni 
területet és a jelenleg ott lévő tárgyakat nem tudják hová elhelyezni.  
 
Kravecz Lászlóné képviselő: korábban a babagyűjtemény helyén volt egy duplaajtós bejárat. 
Ha visszakerülne ide a bejárat valóban széppé tenné az épületet és sokkal látogatottabbá 
tenné a múzeumot is. Sajnos most csak egy eléggé kicsi tábla jelzi a múzeumot. A főbejárat 
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viszont a babamúzeum helyiségének felét elvenné. Javasolja egy szélvédős bejárat 
elkészítését. 
 
Albert Ottó képviselő: elképzelhetőnek tartja még egy jelző értékű bejárat megvalósítását. 
 
Mészáros Sándor polgármester a testületi döntéshez kéri a képviselők javaslatát a 
szentimretelepi ingatlan vonatkozásában. 
 
Kravecz Lászlóné képviselő: induló árként 3.000.000,- Ft-ot javasol. 
 
Maszel László képviselő egyetért a javaslattal. 
 

- Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy más javaslat nem érkezett. Kéri a 
képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a 1018 helyrajzi 
számú, Szentimretelep 26/A. szám alatt található ingatlant – amikor ez az 
önkormányzat tulajdonába kerül – 3.000.000,- Ft-os vételárért hirdesse meg és ezt az 
összeget a régi polgármesteri hivatal homlokzatának felújítására fordítsa, szavazzon. 

 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős 
Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 

 
90/2011. (05.24.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a tulajdonába kerülő nyáregyházi 1018 helyrajzi 
számú, Szentimretelep 26/A. szám alatt található ingatlant 
értékesíteni kívánja 3.000.000,- Ft-os vételárért. 
A Képviselő-testület a vételárat a régi polgármesteri hivatal 
homlokzatának felújítására fordítja. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az 
értékesítési szándék meghirdetéséről gondoskodjék. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester  

 
- Mészáros Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy a 

gazdasági program idegenforgalmi részéhez a babamúzeummal kapcsolatban javasolt 
tételek kerüljenek be, szavazzon. 

 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős 
Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 

 
91/2011. (05.24.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2011-2014 évekre szóló Gazdasági 
Programjának az idegenforgalommal kapcsolatos fejezetét 
kiegészíti az alábbiakkal: 
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„Az Ezredvég Múzeum és Babagyűjtemény idegenforgalmi 
vonzerejének növelése érdekében fel kell újítani a helyet 
adó épület homlokzatát.” 

 
 

- Mészáros Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy a 
gazdasági program infrastruktúra részéhez kerüljön be az Alsó- és Felső-
Nyáregyházát összekötő kerékpárút terve, szavazzon. 

 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős 
Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 

 
92/2011. (05.24.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2011-2014 évekre szóló Gazdasági 
Programjának az infrastruktúrával kapcsolatos fejezetét 
kiegészíti az alábbiakkal:  
„Az Önkormányzat szükségesnek tartja Alsó- és Felső-
Nyáregyházát összekötő kerékpárút megvalósítását.” 

 
- Mészáros Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy a 

gazdasági program településfejlesztési célok közé vegyék be az alternatív 
energiahordozók irányába történő nyitás megfogalmazását, szavazzon. 

 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős 
Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 

 
92/A/2011. (05.24.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2011-2014 évekre szóló Gazdasági 
Programjának a településfejlesztési célokkal kapcsolatos 
fejezetét kiegészíti az alábbiakkal:  
„ - alternatív energiahordozók kínálta lehetőségek 
kihasználása.” 

 
Mészáros Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, aki a fentiekben elfogadott 
módosításokkal az önkormányzat gazdasági programját elfogadja, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős 
Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 

 
93/2011. (05.24.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2011-2014. évi gazdasági programját az 
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előterjesztésnek megfelelően elfogadja. A végrehajtással 
kapcsolatban minden évben a tárgyévi költségvetés 
elfogadásakor dönt a gazdasági programban foglaltak 
megvalósításához kapcsolódóan szükséges pénzügyi forrás 
biztosításáról. 
 
Határidő: 2014. szeptember 30. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
Képviselő-testület 

 
4.) Fogorvosi alapellátási feladatok finanszírozása 

 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontot a 
Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. Átadja a szót a bizottság 
elnökének ismertesse álláspontjukat. 
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot a bizottság támogatja és elfogadásra javasolja. 
 
Mészáros Sándor polgármester  megállapítja,  hogy  kérdés,  észrevétel  nem  érkezett.  Kéri  a  
képviselő-testületet, aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős 
Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 

 
94/2011. (05.24.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy: 
 

1. Az Egészségbiztosítási Pénztár által 2011. május 
hónapban kiutalt finanszírozási összegen túlmenően, a 
várhatóan 2011. 07. 01-től hatályba lévő finanszírozási 
szerződés szerinti összeg kiutalásáig a fogorvossal kötött 
szerződés szerinti rendelési időből a 20 órán felüli 10 óra 
elismerése érdekében az Egészségbiztosítási Pénztár által 
2011. április hónapra, és a továbbiakban kiutalt 
úgynevezett fix alapdíjon túlmenően további 85.500,- Ft 
összegig, - mint „rendelési idő” – számlát fogad be az 
önkormányzat a fogorvostól, az Egészségbiztosítási 
Pénztártól a 212.200,- Ft fix alapdíj első kiutalásának 
időpontjáig. 

2. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy 
Pénzes Dr. Fáber Noémi Enikő fogorvos által az 1. pont 
szerinti időszakra benyújtott számláit befogadja, a 
teljesítésigazolást követően azokat utalványozza. 

3. A kiadásokhoz szükséges előirányzatot a képviselőt-
estület költségvetési rendeletében biztosítja. 
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4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a Pénzes Dr. Fáber Noémi Enikő fogorvossal kötött 
megbízási szerződés díjazásra vonatkozó pontját a 
határozat 1. pontja szerint módosítsa. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

5.) Napsugár Óvoda Felső-nyáregyházi tagintézménye előtti járdaépítés megvalósítása 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta. Átadja a szót a 
bizottság elnökének, ismertesse állásfoglalásukat. 
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy ezen 
területen a járda megépítése nem egyszerű feladat, mivel az útvonalba beleesnek 
villanyoszlopok, a meglévő vízelvezető árkot át kell helyezni, ehhez viszont a Magyar Közút 
Kht. engedélye szükséges, illetve meg kell terveztetni szakemberekkel. A bizottság az 
előterjesztést úgy módosította, hogy megbízza a polgármester urat a szükséges engedélyek 
beszerzésével, ill. árajánlatkéréssel.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, 
észrevétel nem érkezett. A képviselő-testületnek a bizottság állásfoglalását teszi fel 
szavazásra, miszerint ezen járdaszakasznál történjen meg a terveztetés, ill. a tervezési 
munkálatokra árajánlat bekérése. Kéri, aki a javaslattal egyetért, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős 
Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 

 
95/2011. (05.24.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megbízza a polgármestert, hogy a Napsugár 
Óvoda Felső-nyáregyházi tagintézménye előtti járdaépítés 
megvalósítása érdekében a tervezési munkálatokra kérjen 
árajánlatokat. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

6.) Nyáry Pál Általános Iskola és AMI alapító okiratának módosítása 
 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban átadja a szót Zinger Miklós 
jegyzőnek, foglalja össze az alapító okirat módosításának okát. 
 
 Zinger Miklós jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy jogszabályváltozás miatt 
másképpen kell jelölni a művészeti ágakat, ill. tanszakok megnevezését az alapfokú 
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művészeti intézménynek vonatkozásában.  Erről szól a módosítás, az alapító okirat 19. pontja 
változik meg, mely ezt a kérdéskört szabályozza. Ez formális változás, de az alapító okiraton 
át kell vezetni. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, 
észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot elfogadja, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős 
Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 

 
96/2011. (05.24.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  Nyáry Pál Általános Iskola és 
AMI alapító okiratát a határozat melléklete szerint módosítja. 
 

1.sz.melléklet 
 

Módosító okirat 
a Nyáry Pál Általános Iskola és AMI Alapító Okiratának módosításáról 

 
1. Az Alapító Okirat 19. pontja helyébe az alábbi 19. pont lép: 
 
„19. Az alapfokú művészetoktatás 

      művészeti ágai, tanszakok: 
 
19.1. A 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 1. számú melléklete alapján a 2011/2012. tanévtől kifutó 
         rendszerben megvalósuló képzés: 
     Zeneművészeti ág, az alábbi tanszakokkal: 

- furulya, 
- fuvola, 
- zongora, 
- gitár, 
- szolfézs. 

 
19.2. A 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 2. számú melléklete alapján a 2011/2012. tanévtől felmenő 
         rendszerben megvalósuló képzés: 
 
 Zeneművészeti ág 
 klasszikus zene 

 
· fafúvós tanszak (tantárgyai: furulya, fuvola) 
· akkordikus tanszak (tantárgya: gitár) 
· billentyűs tanszak (tantárgya: zongora) 
· zeneismeret tanszak (tantárgya: szolfézs)” 

2. A módosítás 2011. május 31. napján lép hatályba 
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Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a napirenden szereplő kérdéseket a 
képviselő-testület megtárgyalta. Egyéb hozzászólás, javaslat, kérdés nem érkezett, a 
rendkívüli nyilvános ülést 18.05 órakor bezárja.  

 
 

- kmf - 
 
 
        
 
 
       Mészáros Sándor                                                                                   Zinger Miklós                                                                                                  
           polgármester                                                                                             jegyző                                        
 
 
 
 
 
  
 


