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I. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26. 

napján délután 17.00 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 
Csiló Istvánné 
Kravecz Lászlóné 
Maszel László 
Ország Mihály András képviselők 

   
tanácskozási joggal:  Zinger Miklós jegyző 

 
Mészáros Sándor polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, a meghívott vendégeket. 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fős Képviselő-testület 7 tagja megjelent. A 
napirendi pontokhoz három kiegészítést kíván tenni: - a Napsugár Óvoda Alapító Okiratának 
módosítása, - adott esetben meg kell választani a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi 
Bizottság elnökét, - az egyebek napirendi pontban a belterületbe vonással kapcsolatos anyag 
megtárgyalása, ill. a Nyáregyháza Útjaiért Közalapítvány kuratóriumi elnöki posztjának 
betöltése. Ezen kívül javasolja, hogy a 16. napirendi pontot tegyék át 1. napirendnek, mivel az 
üggyel kapcsolatban megjelent képviselőket nem szeretné megvárakoztatni.  
További napirend kiegészítésre nem érkezett javaslat, így a Képviselő-testület az ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el.  
 

1.) KultúraKerekítő Közhasznú Alapítvány megkeresése 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
2.) 600 éves évfordulóhoz kapcsolódó ünnepség programtervének elfogadása 

Előadó: Reichné Tallárom Györgyi 
 

3.) Nyáry Pál Általános Iskola és AMI Alapító Okiratának módosítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
4.) Napsugár Óvoda és Tagintézménye óvodai csoportlétszámainak meghatározása 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

5.) Napsugár Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
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6.) Polgármesteri Hivatal  akadálymentesítése 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
7.) Üllő és Környéke egyes szociális alapszolgáltatási, gyermekjóléti és pedagógiai 

szakszolgálat feladatellátására létrehozott Mikrotérségi Intézményi Társulásról szóló 
megállapodás módosítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
8.) Veszélyes fák vizsgálatának eredménye 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

9.) Járdaépítési kérelem elbírálása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
10.)Kerítésépítési kérelem elbírálása 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

11.)A nyáregyházi 1408/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 
 Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 
12.)Gajdics Márk – Bursa Hungarica Ösztöndíj visszavonása 
 Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 
13.)Önkormányzati szövetségi tagság 
 Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 
14.)Rendezési terv és Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata 
 Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 
15.)Fogorvosi ellátási szerződés megkötése 
 Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 
16.)Nyáregyháza gyógyszerellátása – zárt ülés 
 Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 
17.)Közmeghallgatás és rész-falugyűlés szervezése 
 Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 
18.)Pilisi Rendőrőrs támogatása 
 Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 
19.)Lakáskérelem elbírálása 
 Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 
20.)Polgármesteri tájékoztató 
 Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 
21.)Kérelem fegyelmi eljárás megindítása – zárt ülés 
 Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
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22.)Alpolgármester választása 
 Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 
23.)Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 
24.)A Humán Bizottság elnökének választása 
 Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 
25.)Egyéb ügyek 

 
1.) KultúraKerekítő Közhasznú alapítvány megkeresése 

 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja: az anyagban 
szerepel, hogy egy gyermektábor létesítését tervezik Nyáregyházán. Átadja a szót a 
KultúraKerekítő Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnökének J. Kovács Juditnak, 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait elképzeléseikről. 
 
J. Kovács Judit: köszönti a képviselő-testület tagjait, tájékoztatásul elmondja, hogy nagyapai 
öröksége révén közel 9000 m2 földterülettel rendelkezik, mely Károlyitelepen helyezkedik el és 
ezt a területet ideálisnak tartaná egy tanyasi gyermektábor megvalósítására. 
Drámapedagógusként dolgozik. Július elején írták ki azt a pályázatot, mely az Új 
Magyarország vidékfejlesztési programjának része. Ennek keretében turistákat fogadó házakat 
is lehet létesíteni. Ők a gyermektábort választották, mely itt Károlyitelepen ideális lenne. 
Szűkös a pályázat benyújtásának határideje. A pályázat benyújtásához szükséges anyagokat 
beszerezték. Fontos számukra, hogy Nyáregyházán együtt tudnának működni a Polgármesteri 
Hivatallal és mindenkivel, akivel kapcsolódási pontjuk lehet. Sikeres pályázat esetén fontosnak 
tartja az együttműködést a polgárőrséggel.   
 
Mészáros Sándor polgármester az együttműködési megállapodás lényegét ismerteti, miszerint 
az együttműködés keretében és a polgármesteri hivatal a következőket vállalja. A beruházás 
megvalósításának nem anyagi jellegű támogatása, az üzembe helyezés és üzemeltetési 
előírások teljesítésének elősegítése. Kiemelt közbiztonsági figyelembiztosításának 
előmozdítása egész évben a gyermektábor közvetlen környezetében, a tábor területén lévő 
javak és a résztvevők hatásos védelme a körzeti megbízott, illetve polgárőrség révén adott 
esetben. Kiemelt orvosi ügyelet biztosításának előmozdítása a tábor szezonális működése 
idején, szelektíven gyűjtött hulladékok megfelelő elszállításának biztosítása és lehetőség szerint 
településfejlesztési erőfeszítések a célterületen (például közvilágítás és utak fejlesztése). Az 
együttműködést szabályozó egyéb kérdések: a felek kinyilvánítják együttműködési 
szándékukat és a pályázat sikere esetén vállalják azt, hogy a lehetőségek figyelembevételével 
és a gazdaságossági szempontokat is szem előtt tartva, megegyezéses alapon minden tőlük 
telhetőt megtesznek az együttműködésben vállaltak maradéktalan megvalósításáért.  
Ez azt jelenti, hogy semmiféle anyagi kötelezettség az önkormányzatot ennek aláírásával nem 
éri, ez egy együttműködési megállapodás a jövőről, amelynek teljesítése a későbbiekben 
megegyezéses alapon fog történni.  
Átadja a szót a képviselő-testületnek, tegyék fel kérdéseiket. 
 
Ország Mihály András képviselő: jó kezdeményezésnek tartja a gyermektábor 
megvalósítására vonatkozó pályázatot. Valóban Nyáregyházának azon része egy olyan terület, 
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melyet messzemenően ki lehet ilyen célra használni. Kérdése, hogy gondolnak-e arra, hogy a 
helyi iskolának azon tagjait bevonják a munkába, akik ebben szívesen vesznek részt? 
 
J.Kovács Judit válaszolva a kérdésre elmondja, hogy ennek semmi akadályát nem látja.  
 
Maszel László képviselő: szintén nagyon jó ötletnek tartja a tábor létrehozására vonatkozó 
kezdeményezést. Biztos abban, hogy az önkormányzat minden támogatást meg fog adni, ha 
sikeres lesz a pályázat, sok sikert kíván a megvalósításhoz. 
 
Bagoly Lászlóné alpolgármester elmondja, hogy nagyon hálás a sorsnak, hogy nagyapai 
örökség pont itt volt a Károlyitelepen. Úgy gondolja ennek a gyerekek nagyon fognak örülni, 
reméli sikeres lesz a pályázat. Mint az általános iskola leendő vezetője mindenféleképpen a 
maximális együttműködését már most demonstrálja, és szoros együttműködést kíván az 
alapítvánnyal kiépíteni.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb 
kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy a 
KultúraKerekítő Közhasznú Alapítvánnyal az előbbiekben felolvasott együttműködési 
megállapodást elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert ennek aláírására, 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: 

 
116/2011. (07.26.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a KultúraKerekítő Közhasznú Alapítvánnyal az 
együttműködést Felhatalmazza a polgármestert az 
együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

2.)  600 éves évfordulóhoz kapcsolódó ünnepség programtervének elfogadása 
 
Mészáros Sándor polgármester átadja a szót Reichné Tallárom Györgyinek a napirendi pont 
előadójának. 
 
Reichné Tallárom Györgyi: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a község lakói 
példaértékűen fogtak össze a rendezvény támogatására, érkeznek a felajánlások mind anyagi, 
mind egyéb iránt. (Tereprendezés, diófa csemeték, önkéntes munka, stb.) Megköszöni az 
eddigi felajánlásokat és várják a továbbiakat. Kéri a képviselő-testületet, mondják el 
véleményüket.  
 
Mészáros Sándor polgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy a programtervet kézhez kapták 
a képviselők, kéri ha van módosító javaslatuk, azt tegyék meg. 
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Kravecz Lászlóné képviselő: a „Szeretet Tánccsoport” szeptember 10-én szombaton szeretné 
a bált megrendezni az iskola aulájában, ellentétben a programban szereplő vasárnapi nappal. 
Kérdése, hogy megoldható-e a változtatás? 
 
Mészáros Sándor polgármester: Albert Gizellával történt megbeszélésre hivatkozva 
elmondja, hogy kérte a bál vasárnapi napon történő megrendezését, azon egyszerű ok miatt, 
mert egy ilyen évforduló az összetartozást és az együtt ünneplést kell, hogy megtestesítse. 
Ezért kérte, hogy ne legyen külön teremben bál, mivel a szombat esti program elhúzódik 
éjfélig és azt szeretné, ha mindenki együtt lenne és nem külön-külön. Kérte Albert Gizellát, 
hogy a vasárnapi napon kerüljön a bál megrendezésre, aki akkor azt ígérte, hogy a bált 
vasárnapra fogja szervezni a Művelődési Házban. 
 
Albert Gizella elmondja, hogy a vasárnap nem jó. Azért szeretnének bált rendezni, hogy 
pénzhez is jussanak, mert fellépő ruhákat varratnak és az ezzel kapcsolatban felmerülő 
költségek igen magasak. Nem értenek egyet a döntéssel, de elfogadják, a csoport tagjaival 
olyan döntést hoztak, hogy vasárnap nem rendeznek bált. Szilveszterkor viszont szeretnének 
bált rendezni, ehhez kéri a képviselő-testület hozzájárulását. 
 
Mészáros Sándor polgármester átadja a szót a képviselőknek. 
 
Albert Ottó képviselő: egyetért polgármester úr azon véleményével, hogy a szombati nap a 
nyáregyházi lakosság összetartozásáról szól. Ha ezt az összetartozást megbontják egy bállal, 
külön vonul több ember, az mindkét rendezvénynek problémát jelent. Véleménye és javaslata, 
hogy szombati napon bál ne legyen. 
 
Bagoly Lászlóné alpolgármester: ez egy áldatlan helyzet, tudomása van arról, hogy a 
„Hagyományőrző Szeretet Csoportot” az erdélyiek nagy szeretettel és megkülönböztetett 
vendégszeretettel tisztelték meg, amikor ők ott jártak. Nyilvánvaló és érthető, hogy ezt a 
gesztust szeretnék visszaadni. Ez így is van rendjén. Áldatlan a helyzet, mert ha az erdélyiek 
ugyanazt a megkülönböztetett vendégszeretetet és gondoskodást nem érzik, akkor bennük 
csalódottság érzés merül fel. Ugyanakkor ez a szombati nap a négy napos 
rendezvénysorozatnak a csúcsnapja, ennek egy egységet kell, hogy tükrözzön, mindenképpen 
az összetartozás, együttlét örömét kell, hogy megéljék. Ez viszont nem engedi meg azt, hogy 
egy külön zártkörű rendezvényt szervezzen egy csoport és adott esetben a falutól elvonjon 
résztvevőket. Konstruktív megoldásnak az mutatkozik, hogy a szombati napon az erdélyi 
vendégeket kiemelt figyelmességgel, szeretettel fogadják és gondoskodnak róluk és mintegy 
pótolandó, egy másik alkalommal lehetőséget biztosítanak számukra egy bál megrendezésére. 
Úgy gondolja, hogy részükről is megértést fognak ezzel kapcsolatban kapni, megértik miről 
szól ez a nap, meggyőződése, hogy kellő empátiával fogják ezt a problémát kezelni, de kell, 
hogy lehetőséget biztosítsanak egy másik alkalommal pótolják azt, amit most kénytelenek 
elmulasztani.  
 
Maszel László képviselő egyetért az alpolgármester asszony által elmondottakkal, de úgy 
gondolja, hogy ezt úgy kell megszervezni a szombati napon, mivel ekkor lesz egy zenés, 
táncos összejövetel, és ekkor az erdélyiek is itt legyenek velük, együtt legyenek az összes 
nyáregyházival.  
 
Ország Mihály András képviselő: alternatív megoldásként a pénteki napot javasolja a bál 
megrendezésére. 
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Maszel László képviselő: a szombati napra zenés ébresztőt javasol. 
 
Gyarmati László: mivel nem ismeri a programot, kérdése, hogy az erdélyi csoportnak hol 
biztosítanak helyet.  
 
Reichné Tallárom Györgyi: az önkormányzat épülete mögötti területen színpadot terveznek 
felállítani. Szeretnék az Ady Endre és a Nyáry Pál utca egy részét lezáratni.  
 
Zinger Miklósné: kérdése, hogy a sátrak elhelyezéséről készült-e terv, mivel ők 30 erdélyi 
vendéget fogadnak. Elmondja, hogy saját pénzükből sátrat vásároltak, és nem szeretnék, ha azt 
a szántóföldön kellene felállítani.  
 
Reichné Tallárom Györgyi: beton alapú területen nem tudnak mindenkinek helyet biztosítani.  
 
Gyarmati László: aggodalmát fejezi ki amiatt, ha az időjárás úgy alakul, hogy esik, akkor 
szántóföldön – hiába rendezik el a terepet – nem tudnak sátrat felállítani. 
 
Ország Mihály András képviselő: tudomása szerint a szomszéd településen van egy 
vállalkozó, aki ingyenesen kölcsön ad nagyméretű sátrat, azzal a feltétellel, hogy ő biztosítja a 
büfé ellátást. Véleménye szerint ez a sátor alkalmas lenne egy esti közös bál megrendezésére, 
ahol együtt lehetne mindenki. 
 
Zinger Miklósné: kérdezi, hogy a zöld területen mit terveznek. Elmondja még, hogy a 
vendégeiket teljes mértékben el kell látniuk étellel, itallal, szórakoztatni kell őket, úgy ahogy 
ezt velük tették. Ha vacsorát nem tudnak nekik biztosítani, akkor mindenki hazamegy a 
vendéglátójához és akkor megint megszűnik az, hogy együtt legyenek.  
 
Reichné Tallárom Györgyi: válaszolva a kérdésre elmondja, hogy ott ugráló várat állítanak fel 
a gyermekek részére.   
 
Dóri József: az erdélyiek vendéglátásával kapcsolatban semmit nem kérnek az 
önkormányzattól, csak egy olyan helyet, ahol a vendégeik úgy érezzék, hogy itt vannak a 
faluban. 
 
Reichné Tallárom Györgyi: nem gondolja, hogy ha kimennek az „újszülött parkhoz”, az azt 
jelenti, hogy kiviszi az embereket egy szántóföldre. 
 
Kravecz Lászlóné képviselő javasolja, hogy az ugráló várat, mászó falat tegyék az „újszülött 
parkba” és a füves, kulturáltabb területre kerüljenek a főzősátrak. 
 
Reichné Tallárom Györgyi: nem ért egyet a javaslattal, mivel sok főzősátorral számolnak, nem 
tudnak minden sátrat a javasolt helyen elhelyezni.  
 
Mészáros Sándor polgármester javasolja a témakör lezárását. Kéri a képviselő-testület tagjait, 
aki nem támogatja a bál szervezését a falunap területén kívüli helyszínen, vagy intézményben, 
szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-
testület jelenlévő 7 tagja, 5 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 2 tartózkodás mellett a 
következő határozatot hozta: 
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117/2011. (07.26.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a „Hagyományőrző Szeretet Tánccsoport” kérelmét 
nem támogatja. A szeptember 10-én tervezett bál 
megrendezéséhez nem járul hozzá. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
Mészáros Sándor polgármester kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy béreljenek-e azzal a 
feltétellel sátrat, hogy kizárólagosságot biztosítanak annak a tulajdonosnak, aki ezt a sátrat 
bérbe adja. Ennek következménye lehet, hogy csak ő árusíthat ételt és italt és olyan áron, 
ahogyan ő ezt gondolja. 
 
Albert Ottó képviselő: van egy nyáregyházi vállalkozó, aki valószínűleg fel fogja ajánlani 
nagy sátrát, de abban nincs büfé. Ez egy 200-250 fős sátor. 
 
Mészáros Sándor polgármester: rossz idő esetén is helyet kell biztosítani a részt vevők 
számára, mivel nincsenek olyan intézmények, ahová be lehet ennyi embert vinni. Jó gondolat 
egy nagy sátor elhelyezése, de vannak jelenleg is már olyan területek, ahová kisebb sátrak 
felállítása tervezve van.  
 
Kravecz Lászlóné képviselő: a tánccsoportnak nem a sátor a fő problémája, hanem annak 
elhelyezése. 
 
Maszel László képviselő: a sátor elhelyezését kell megbeszélniük, hogy az jó helyre kerüljön, 
úgy megoldani, hogy az idejövő erdélyi emberek érezzék azt, hogy szeretettel várják őket és 
látják vendégül és igyekeznek a központba állítani őket. Javasolja, hogy ezt a későbbiekben 
beszéljék meg. 
 
Mészáros Sándor polgármester felkéri a Polgárőr Egyesület vezetőjét mondja el milyen 
elképzeléseik vannak a 600 éves évforduló megünneplése kapcsán. 
 
Fekete László Róbert: tűzoltóversenyt szerveznek, melyre meghívják a környék önkéntes 
tűzoltóit, valamint a monori hivatásos tűzoltókat. Megnyitóként nosztalgia tűzoltókocsiról 
tűzoltást terveznek. Szombat délelőttre tervezik a versenyt, de ha valamely programmal 
ütközik, akkor vasárnapra át tudják tenni. 
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy egy rendezvény van függőben, ami a sporthoz 
kapcsolódik, ez a Nyáregyháza-Országháza focimeccs, melynek helyszíne nincs pontosítva. 
Egy-két napon belül az időpontot tisztázni fogják. 
A „Farkas László Emléktornával” kapcsolatosan tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a mai 
ülésre meghívta Csák Imrét és Csernai Istvánt. Ők nem tudtak eljönni, tudomása szerint ez a 
rendezvény két napos lenne. Úgy gondolja, hogy az emléktornát nem célszerű a 600 éves  
évfordulón megrendezni, mivel megosztja a rendezvényen részt vevőket. 
Ország Mihály András képviselő emlékezteti a képviselő-testületet, hogy korábban már 
megtárgyalták, hogy az emléktornát egy héttel korábban rendezik meg, és a díjátadás történne 
ünnepélyes keretek között. 
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Szeptember 10-én a zenés ébresztőt javasolja. 
 
Kravecz Lászlóné képviselő: tolmácsolja Kaszner Margit művésznő kérését, miszerint 5000,- 
Ft rendkívül kevés egy kiállítás megszervezéséhez, de majd személyesen is közli a 
polgármester úrral. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kiegészítés nem érkezett a 
programtervezethez. Kéri a képviselő-testületet, aki a rendezvénysorozat programját támogatja 
– csütörtökön sportnap, pénteken felvezető zenei nap, szombaton hagyományos össznépi 
falunap, vasárnap befejező programok – 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: 

 
118/2011. (07.26.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 600 éves évforduló rendezvénysorozat programját 
elfogadja.  

 
Mészáros Sándor polgármester megköszöni Reichné Tallárom Györgyi eddig végzett 
munkáját. A feladatoknak még nincs vége, kéri, hogy a továbbiakban is hasonló odaadással és 
lelkesedéssel végezze munkáját. Bízik abban, hogy egy olyan hosszú hétvégét tudnak együtt 
tölteni, mely emlékezetes lehet a nyáregyháziaknak és meghívott vendégek számára is.  
 

3.) Nyáry Pál Általános Iskola és AMI Alapító Okiratának módosítása 
 
 Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy a sajátos 
nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatban, illetve fogalom-meghatározások miatt szükséges 
az átvezetés. Kérdése, van-e ezzel kapcsolatban észrevétel. 
 
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 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
119/2011. (07.26.) 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. 
 

 
Melléklet 

 
Módosító okirat 
a Nyáry Pál Általános Iskola és AMI Alapító Okiratának módosításáról 
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1. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi 4. pont lép: 
 
„4. Az intézmény alaptevékenysége  

és egyéb feladatai:  
 

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(1-4. évfolyam). 
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
gyermekek (SNI/a) integrált oktatása, nevelése. 

· Tanulásban akadályozott (BNO F70) 
· Iskolai képességek kevert zavara (BNO F81.3) 
· Látássérült (BNO H5420) 
· Dyslexia (BNO 81.0) 
· Dysgraphia (BNO 81.1) 
· Dyscalculia (BNO 81.2) 
· Kevert specifikus fejlődési zavar (BNO 83) 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek (BTMN) integrált oktatása, 
nevelése. 
 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(1-4. évfolyam). 
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
gyermekek (SNI/b) integrált oktatása, nevelése. 

· Tanulásban akadályozott (BNO F70) 
· Iskolai képességek kevert zavara (BNO F81.3) 
· Dyslexia (BNO 81.0) 
· Dysgraphia (BNO 81.1) 
· Dyscalculia (BNO 81.2) 
· Kevert specifikus fejlődési zavar (BNO 83) 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek (BTMN) integrált oktatása, 
nevelése. 
 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(5-8. évfolyam). 
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
gyermekek (SNI/a) integrált oktatása, nevelése. 

· Tanulásban akadályozott (BNO F70) 
· Iskolai képességek kevert zavara (BNO F81.3) 
· Látássérült (BNO H5420) 
· Dyslexia (BNO 81.0) 
· Dysgraphia (BNO 81.1) 
· Dyscalculia (BNO 81.2) 
· Kevert specifikus fejlődési zavar (BNO 83) 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek (BTMN) integrált oktatása, 
nevelése. 

 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(5-8. évfolyam). 
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
gyermekek (SNI/b) integrált oktatása, nevelése. 
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· Tanulásban akadályozott (BNO F70) 
· Iskolai képességek kevert zavara (BNO F81.3) 
· Dyslexia (BNO 81.0) 
· Dysgraphia (BNO 81.1) 
· Dyscalculia (BNO 81.2) 
· Kevert specifikus fejlődési zavar (BNO 83) 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek (BTMN) integrált oktatása, 
nevelése. 

 
85203 Alapfokú művészetoktatás 

852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
 
 85591 Máshova nem sorolható egyéb oktatás 

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

 
5629 Egyéb vendéglátás 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 

89011 Esélyegyenlőség elősegítését és az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó 
tevékenységek és programok 

890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok 
részére 

 
9312 Sporttevékenység és támogatása 

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása” 
 
2. Az Alapító Okirat 7. pontja helyébe az alábbi 7. pont lép: 
 
„7. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:  Önállóan működő költségvetési szerv, melynek 

pénzügyi-gazdasági feladatait a Polgármesteri 
Hivatal látja el.” 

 
3. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe az alábbi 9. pont lép: 
 
„9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási Közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony, 
    jogviszony(ok) megjelölése:    megbízásos jogviszony” 
 
 
 
 
4. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe az alábbi 12. pont lép: 
 
12. Az intézmény típusa:  általános iskola és alapfokú művészetoktatási 

intézmény 
 
5. A módosítás 2011. augusztus 1. napján lép hatályba 

 
4.) Napsugár Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
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Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban átadja a szót a képviselő-
testületnek. 
 
Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki a Napsugár 
Óvoda Alapító Okiratának módosítását 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: 

 
120/2011. (07.26.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a „Napsugár” Óvoda Nyáregyháza alapító okiratát a 
határozat melléklete szerint módosítja. 

 
Melléklet 

Módosító okirat 
a „Napsugár” Óvoda Nyáregyháza Alapító Okiratának módosításáról 

 
 
1. Az Alapító Okirat 4. pontja SNI feladat meghatározás helyébe az alábbi meghatározás  
    lép: 
 
„851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
a.) Enyhe értelmi fogyatékosok(tanulásban akadályozott), valamint a megismerő funkciók  

fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek (SNI A) integrált 
nevelése. 
- Tanulásban akadályozott (BNO F70) 
- Dyslexia (BNO 81.0) 
- Dysgfáfia (BNO 81.1 ) 
- Dyscalculia (BNO 81.2) 
- Kevert specifikus fejlődési zavar (BNO 83) 
 
b.) Enyhe értelmi fogyatékosok(tanulásban akadályozott), valamint a megismerő funkciók  

fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermekek (SNI B) integrált nevelése. 
- Tanulásban akadályozott (BNO F70) 
- Dyslexia (BNO 81.0) 
- Dysgfáfia (BNO 81.1 ) 
- Dyscalculia (BNO 81.2) 
- Kevert specifikus fejlődési zavar (BNO 83) 
 
c.) Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek ( BTM) integrált  

nevelése.” 
 
2. Az Alapító Okirat 7. pontja helyébe az alábbi 7. pont lép: 
 
„7. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:  Önállóan működő költségvetési szerv, 

melynek pénzügyi-gazdasági feladatait a 
Polgármesteri Hivatal látja el.” 
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3. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe az alábbi 9. pont lép: 
 
„9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási Közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony, 
    jogviszony(ok) megjelölése:   megbízásos jogviszony” 
 
4. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi 10. pont lép: 
 
„10. Az intézmény típusa:  óvoda” 
 
5. A módosítás 2011. augusztus 1. napján lép hatályba 
 
 

5.) Napsugár Óvoda és Tagintézménye óvodai csoportlétszámainak meghatározása 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a Humán Bizottság a napirendi 
pontot tárgyalta kéri a bizottság elnökét ismertesse állásfoglalásukat.  
 
Maszel László képviselő, a bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, a bizottság 
arról határozott, hogy a csoportlétszámokat fel kell emelni, a gyerekek felvételének akadálya 
ne lehessen. 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a jegyző úrral közösen 
megállapították, hogy ehhez az alapító okirat módosítása nem szükséges. Minden évben a 
csoportlétszámok megállapításakor a képviselő-testület dönthet úgy, hogy a törvényben 
meghatározott 25 fős csoportlétszámtól plusz 20 %-kal eltér. Az előterjesztés szerinti 
határozati javaslat erről szól, miszerint a képviselő-testület engedélyezi erre a nevelési évre az 
intézményben a csoportokra megállapított maximális létszám 20 %-kal történő túllépését. Ez 
természetesen nem jelenti azt, hogy maximum csoportlétszámokat köteles az óvodavezető 
indítani, viszont lehetőséget ad számára, hogy minden csoportnál a létszámot tudja bővíteni, 
természetesen azokon a határokon belül, ami a korábbi évek tapasztalatai alapján kialakult. 
Átadja a szót az óvodavezetőnek. 
 
Lipót Pál Józsefné: az alapító okiratban maradna a központi óvoda esetében a 85 fő, a 
tagintézmény esetében pedig az 50 fő maximális létszám. Ez összesen 135 fő gyermeket 
jelent, szemben a 141 fő jelentkezővel. Ez azt jelenti, hogy hat gyermeket mégsem tud 
felvenni. Két és fél éves gyermeket csak akkor köteles felvenni, ha minden más életkorú 
gyermeket az intézmény felvett. Jelen esetben összesen öt két és fél éves gyermeket érint. Egy 
plusz gyermek felvételével kapcsolatban kéri a Humán Bizottság elnökének segítségét.  
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a tagóvodában 47 fő került felvételre, három 
gyermek, aki alsó-nyáregyházi ide kerül elhelyezésre, ezt is át kell beszélni, hogy ki legyen ez 
a három gyermek.  
 
Mészáros Sándor polgármester: úgy véli, hogy a óvodai intézmény vezetője a határozati 
javaslatot félre értelmezte, mivel az alapító okiratban a tagóvodában szerepel 50 fő, de ha most 
a képviselő-testület úgy dönt, hogy a törvényes létszámhoz képest 20 %-kal növelhető a 
felvehető gyermekek száma, akkor a tagóvodába fel lehet venni 60 főt. Nem arról van szó, 
hogy a két és fél éves gyermekeket ki kell zárni a felvételből, hanem adott esetben kezeljék 
egyben az öt csoportot.  
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Zinger Miklós jegyző: többször beszéltek már a csoportlétszám meghatározásról és többször 
megállapították, hogy bármit mondanak nem jó. Úgy gondolja, hogy a törvényben 
meghatározott maximális létszámot vegyék alapul és ahhoz kapcsolódjon a törvény szelleme 
szerint esetileg a nevelési év indításakor történő 20 %-os túllépési lehetőség, amelyet 
egyébként nem lehet rögzíteni az alapító okiratban, mivel ezek feltételekhez kötődnek. Ha az 
alapító okiratban rögzítik a 20 %-os megemelt létszámot, akkor a feltételek bekövetkeztétől 
függetlenül ez a felvehető maximális létszám, ami nem felel meg a törvény előírásainak. Ezért 
alkalmazzák azt, ami e tárgyban a legmegfelelőbb megoldásnak kínálkozik. Nevelési év 
indítása előtt a testület engedélyezi a törvényben meghatározott maximális 
gyermeklétszámnak a túllépését.  
 
Lipót Pál Józsefné: kéri, hogy ez legyen benne a határozatban, mivel a környező településeken 
érdeklődött és az Oktatási Hivatal részéről történnek ezzel kapcsolatos ellenőrzések. 
Előfordult, hogy az önkormányzatot több millió forintra megbüntették, mert nem az 
előírtaknak megfelelően voltak a csoportelosztások. A döntést végre fogja hajtani és azt 
szeretné a képviselő-testület tudomására hozni, ha ellenőrzés történik, akkor a felelősséget 
vállalni kell. 
 
Mészáros Sándor polgármester kérdezi, hogy mi az pontosan, amit a kér, hogy a határozatban 
szerepeljen? 
 
Lipót Pál Józsefné: válaszolva a kérdésre elmondja, hogy a húsz százalékkal meghaladó 
gyermeklétszám felvételét engedélyezi a képviselő-testület. 
 
Mészáros Sándor polgármester: az intézményvezetőnek kell eldöntenie, hogy kit vesz fel, ha 
adott esetben nincs elég hely.  
 
Lipót Pál Józsefné: ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy minden gyermeket vegyenek fel, 
akkor kéri, hogy még egy óvodapedagógust felvehessen szeptembertől. A tárgyi feltételeket 
biztosítani tudják, de ez a magas létszám óriási terhet fog róni az óvodapedagógusokra. Sajnos 
a gyermekek fejlettsége, ill. a mostani korosztály nevelése több feladattal jár. 
 
Mészáros Sándor polgármester: a képviselő-testület nem úgy dönt, hogy minden gyermeket 
vegyen fel az intézményvezető. A döntés arra vonatkozik, hogy megemeli a maximális 
létszámot a törvényi lehetőségek keretei között 20 %-kal. Lehet, hogy valójában csak 10 vagy 
5 %-kal fogják túllépni ezt a létszámot, mert az is elképzelhető, ha felvesznek 25 fő helyett 28 
főt a tagóvodába, lehet a szülő nem fog élni ezzel a lehetőséggel, mert oda nem kívánja járatni 
gyermekét. A beiratkozás után fog eldőlni, hogy hány gyermek lesz összesen az óvodában.  
A költségvetés tárgyalásakor beszéltek már arról, hogy hány státusszal és mekkora 
költségvetési kerettel indulhatnak az intézmények ennek az évnek, ez eldöntésre kerül, most 
egy plusz státuszt kér az óvodavezető, mely egy évben 2,5 MFt-ot jelent. Kérdése, hogy 
elfogadják-e ezt a felvetést a képviselők? 
 
Kravecz Lászlóné képviselő: korábbi Humán Bizottsági ülésen született egy olyan döntés, 
hogy a pénzügy kigyűjti, hogy ez a többlet létszámnövekedés mennyi plusz normatív 
támogatást jelentene az óvodának. 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a táblázat elkészült, megkapták 
a  képviselők.  Itt  most  nem  egy  plusz  csoportról  van  szó,  hanem  egy  státuszról,  de  maradna  
összesen az öt csoport.  
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Kravecz Lászlóné képviselő: korábbiakban arról beszéltek, hogy ez viszont megterheli az 
óvónőket, hiszen sokkal több lesz a gyermek. 
 
Mészáros Sándor polgármester: ez az, ami nem feltétlenül igaz, mivel most ha 141 gyermeket 
felvesznek, ebből 60 főt Felső-nyáregyházára, lehet hogy ebből a létszámból ténylegesen csak 
50 gyermeket fognak ide járatni, mivel a szülők úgy döntenek, hogy nem akarják Felső-
nyáregyházára vinni gyermeküket.   
 
Maszel László képviselő: a táblázatból kiderül, hogy az év folyamán minden hónapban 
szerepelnek mínusz létszámok. Kérdése, hogy mi az, ami megterheli az óvónőt?  
 
Lipót Pál Józsefné: a gyermekek havi átlagos létszáma függ attól, hogy mennyi a beteg 
gyermekek létszáma. Az, hogy pl. szeptember hónapban 6 gyermek hiányzott, az 
csoportonként átlagban 2-2 gyermeket jelent. A normatíva szempontjából az a lényeg, hogy 
hány gyermeket vettek fel a csoportba. Az, hogy a pedagógusnak megterhelő tény, mivel egy 
óvodapedagógus nem csak játszik a gyermekekkel. Nem mindegy az, hogy egy vegyes 
csoportban 6-7 nagycsoportos gyermekkel foglalkozik az óvodapedagógus egy dajkával, és 
mellette ott van több két és fél, három éves gyermek, akiknek éppen illemhelyre kell mennie, 
vagy magatartásproblémás a gyermek. Igen megterhelő, hogy reggel fél nyolctól tizenkét óráig 
egyfolytában a gyermeket figyelemmel kísérje úgy, hogy komoly baleset, vagy affér ne legyen 
a gyermekek között. Ezért van több helyen az, hogy egy csoportban két pedagógus foglalkozik 
a gyermekekkel. A dajkának nem az lenne a feladata, hogy bent ül a csoportszobában az 
óvónővel, hanem takarítási, ill. más fenntartással kapcsolatos feladatok az intézményben. 
Ezzel kapcsolatban egyebet elmondani nem kíván. 
 
Ország Mihály András képviselő elmondja, hogy minden évben visszatérő problémával 
állnak szemben. Úgy gondolja egyik képviselő sem volna az ellen, hogy alkalmazzanak még 
egy óvodapedagógust, ha ezt az önkormányzat anyagi helyzete megengedné. A tájékoztatóból 
kiderül, hogy 2017-ben az iskolában 24 fő gyermek fog bekerülni. Ezek a gyerekek először az 
óvodában fognak megjelenni két év múlva. Ez a létszám 12 fővel kevesebb jelen pillanatban. 
Ha most felvesznek egy óvodapedagógust, akkor lehet, hogy két év múlva el kell bocsájtani, 
mert annyival kevesebb gyermek van már most a rendszerben.  
 
Albert Ottó képviselő: több képviselő-testületi ülésen elhangzott már, hogy szívesen 
alkalmaznának még egy óvodapedagógust, ha az önkormányzat költségvetése ezt 
megengedné. A képviselő-testület nem azt mondja, hogy vegyen fel az óvoda 20 gyermekkel 
többet, hanem 20 %-kal felemeli a csoportlétszámot. Az óvodavezetőnek kell eldöntenie, hány 
főt fog felvenni. 
 
Lipót Pál Józsefné: mivel a szakértői vélemény szerint is 1-2 fő óvodapedagógus felvétele 
szükséges lenne, ezért próbálja legalább az 1 fő felvételét kérni. Természetesen, ahogy a 
képviselő-testület dönt, annak megfelelően fogják munkájukat a továbbiakban végezni. 
 
Bagoly Lászlóné alpolgármester: úgy gondolja, hogy az egy fő óvodapedagógus felvétele a 
költségvetés újratárgyalásánál kerülhet napirendre, mert akkor látható a mérleg.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. 
Kéri a képviselő-testületet, aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, 
szavazzon. 
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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: 

 
121/2011. (07.26.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2011-2012. nevelési évre engedélyezi a 
„Napsugár Óvoda Nyáregyháza és Tagintézménye” 
intézménybe a csoportokra megállapított maximális 
létszámot legfeljebb húsz százalékkal meghaladó számú 
gyermek felvételét. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Lipót Pál Józsefné óvodavezető 

 
6.) Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése 

 
Mészáros Sándor polgármester: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a pályázat sikeres 
volt. Ehhez kapcsolódóan három pályázat közül ki kell választani azt a kivitelezőt, aki a 
munkálatokat el tudja végezni. Úgy gondolja, hogy generálkivitelezőt kell választani a feladat 
elvégzésére. A határozati javaslat arról szól, hogy a döntésre pályázati anyagok beérkezése 
után ki jogosult. A nyári szünet miatt javasolja elfogadásra, különböző meghatározott 
elbírálási szempontok alapján, - elsődlegesen az ár alapján – a beérkezett anyagok 
elbírálhatóak legyenek általa. Kérdezi a képviselő-testületet elfogadják-e a javaslatot, ill. 
kiegészítéseiket tegyék meg. 
 
Albert Ottó képviselő: a határozati javaslat elfogadását támogatja, arra kéri a polgármester 
urat, hogy ha lehetséges nyáregyházi vállalkozókkal végeztessék el a munkát. 
 
Maszel László képviselő egyetért képviselő-társával, olyan vállalkozót kell választani, aki már 
végzett ilyen munkát és referenciával rendelkezik. 
 
Ország Mihály András képviselő: kéri a polgármester urat, hogy Maszel László képviselőt 
vonja be ebbe a munkába. Úgy gondolja, képviselő-társa nagy rálátással rendelkezik ilyen 
ügyekben, akár a kiválasztásba is javasolja bevonását. Úgy gondolja Maszel László szakmai 
tudására ebben az ügyben szükség lehet.  
 
Mészáros Sándor polgármester: mindenképpen a szakmaiság és a műszaki szemlélet nagyon 
fontos ebben a kérdésben azon túl, hogy azért az anyagi oldala sem mindegy.  
 
Megállapítja, hogy egyéb 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 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
 



 - 16 - 

122/2011. (07.26.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a KMOP-4.5.3-10-11-2011-0048 
akadálymentesítési pályázat tervezési és kivitelezési, 
építőmesteri és szakipari munkáinak elvégzésével 
kapcsolatos pályázati eljárásban érkezett ajánlatok bírálatra 
való előkészítésével megbízza Zinger Miklós jegyzőt, a 
pályázatok elbírálására felhatalmazza Mészáros Sándor 
polgármestert. 
 
Határidő: folyamatos  
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
      Zinger Miklós jegyző 

 
7.) Üllő és Környéke egyes szociális alapszolgáltatási, gyermekjóléti és pedagógiai 

szakszolgálat feladatellátására létrehozott Mikrotérségi Intézményi Társulásról 
szóló megállapodás módosítása 

 
Mészáros Sándor polgármester: az előterjesztésben leírtak miatt a gyermekjóléti és 
pedagógiai szakszolgálat feladatellátásával kapcsolatos megállapodás módosítására van 
szükség. Kérdése a képviselő-testület felé, van-e ezzel kapcsolatban kérdés? 
 
Kravecz Lászlóné képviselő: a módosítások egyértelműek, mivel Üllő működteti és fogja 
össze a társulást. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb kérdés, 
észrevétel nem érkezett. 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: 

 
123/2011. (07.26.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Üllő és Környéke egyes szociális 
alapszolgáltatási, gyermekjóléti és pedagógiai szakszolgálat 
feladatellátására létrehozott Mikrotérségi Intézményi 
Társulásról szóló Megállapodást az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

1. A megállapodás 7. pontja „ A társulás vagyona és a költségviselés”  szövegrész új 
bekezdéssel  kiegészül az  alábbiak szerint: 

 
7.1. A pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás menete: 
 

Amennyiben bármely tag-önkormányzat az arra megszabott eljárás alapján 
elfogadott vagy általa vállalt pénzügyi hozzájárulást – különös tekintettel a 7. 
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pontban meghatározott fizetési kötelezettségre, vagy bármely más, a tagok 
részére meghatározott kötelezettségből származó fizetési kötelezettség – az arra 
megállapított határidőben nem teljesíti, úgy a fizetésre kötelezett önkormányzat 
polgármestere köteles erről az intézmény vezetőjét és ezzel egyidejűleg Üllő 
Város Önkormányzatának Képviselő-testületét a határidő lejártát követő három 
munkanapon belül tájékoztatni. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell, hogy a 
fizetési mulasztásba esett önkormányzat várhatóan mely időponttól lesz 
fizetőképes. 
A tájékoztatás elmulasztása esetén a fizetési határidő lejártát követő nyolc 
munkanapon belül az intézmény igazgatója fizetési felszólítást küld a fizetési 
kötelezettségét nem teljesítő önkormányzat részére. A felszólítás kézhezvételétől 
számított három munkanapon belül a felszólított önkormányzat polgármestere 
tájékoztatja az intézmény igazgatóját valamint ezzel egyidejűleg Üllő Város 
Önkormányzatának polgármesterét, hogy az önkormányzat várhatóan mely 
időponttól lesz fizetőképes. A halasztási, részletfizetési kérelmet Üllő Város 
Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a soron következő ülésén elbírálja és 
javaslatot tesz a Képviselő-testületnek a kérelem teljesítésére vagy elutasítására. 
Az eljárás eredménytelensége, illetve halasztás, részletfizetés nem teljesítése 
esetén Üllő Város Önkormányzatának a Képviselő-testülete határozatban dönt 
további lépések megtételének lehetőségéről - végső esetben - a fizetési 
kötelezettséget nem teljesítő önkormányzat ellen felhatalmazással történő 
beszedési megbízás alkalmazásáról. 

 
2. A  megállapodás 2. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
  

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybe vételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására kijelölt önkormányzat:  
Üllő Város Önkormányzata, székhelye: 2225 Üllő, templom tér 3. 
 

3.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

8.) Veszélyes fák vizsgálatának eredménye 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a veszélyes fák 
vizsgálatának eredménye elkészült. Volt egy ügy, mely kapcsán vizsgálatot kezdeményezett a 
képviselő-testület. A határozati javaslat mindenféleképpen a Petőfi Sándor út 12. szám alatti 
facsonkolással kapcsolatos.  
 
Albert Ottó képviselő: ha valaki olyan dolgot tesz valami ellen, azért vállalnia kell a 
felelősséget. Úgy gondolja, hogy szomorú példát fog a képviselő-testület statuálni, de mivel ez 
a csonkítás megtörtént, elriasztó erőként fog hatni. Maga részéről támogatja a határozat 
elfogadását. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. 
Kéri a képviselő-testületet, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, 
szavazzon. 
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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: 

 
124/2011. (07.26.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Nyáregyháza, Petőfi Sándor út 12. szám alatt lévő 
Bálványfában a visszavágással okozott kár mértékét – a 
tárgyban készült igazságügyi szakvélemény alapján – 
175.000,- Ft összegben állapítja meg. 
 
A Képviselő-testület felszólítja Dianisova Dorota bérlőt, 
hogy az általa okozott kár összegét, 175.000,- Ft-ot 2011. 
augusztus 31. napjáig fizesse meg Nyáregyháza 
Önkormányzata részére. 
a Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
fizetési határidő elmulasztása esetén az önkormányzattal 
szerződésben álló ügyvédi iroda közreműködésével 
szerezzen érvényt a követelésnek. 
 
Határidő: fizetési határidő lejártát követően azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
9.) Járdaépítési kérelem elbírálása 

 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a napirendi pontot a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. Átadja a szót a bizottság elnökének 
ismertesse állásfoglalásukat. 
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a beadott 
kérelmet támogatja a bizottság, javasolja annak elfogadását. 
 
Maszel László képviselő bejelenti, hogy ez volt az utolsó kérelem, amit támogatni tudtak, 
mivel az idei évre a járdaépítésekre fordítandó keretösszeg elfogyott. Továbbra sem zárkózik el 
a képviselő-testület a járdaépítések támogatásától, de csak a jövő évi költségvetésben lesz erre 
fordítható összeg.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. 
Módosítással teszi fel szavazásra az előterjesztést, miszerint a jövőben beérkezett kérelmek már 
csak a következő költségvetési év terhére, meghatározott szabályrendszer szerint kialakítása 
után kerülhetnek támogatásra. Kéri a képviselő-testületet, aki ezen módosítással elfogadja a 
javaslatot, 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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125/2011. (07.26.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Oláh András Nyáregyháza, Ady Endre út 30. szám 
alatti lakos járda-felújítási kérelmét támogatja. A 37,5 m 
hosszú, 1,2 m szélességű járdaszakasz felújításához 7 m3 
sódert és 14 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. 
 
A jövőben beérkezett kérelmek már csak a 2012. évi 
költségvetési év terhére, meghatározott szabályrendszer 
szerint kialakítása után kerülhetnek támogatásra. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
10.) Kerítésépítési kérelem elbírálása 

 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy a napirendi pontot a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, kéri a bizottság elnökét ismertesse 
állásfoglalásukat. 
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a bizottság 
támogatja a határozati javaslatot, mely szerint a kerítés építésének csak az önkormányzatot 
terhelő részt 90.000,- Ft-ot fizessenek ki. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri 
a képviselő testületet, hogy aki az előterjesztés szerinti 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: 

 
126/2011. (07.26.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Nyáregyháza, Mátyás király út 1686. hrsz-ú 
ingatlan kerítésének megépítéséből az önkormányzatot 
terhelő rész 90.000,- Ft összegű költségét az azt elvégző 
Dósa Éva tulajdonos részére megtéríti. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
kifizetésről gondoskodjék. 
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Határidő: azonnal  
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
11.) A nyáregyházi 1408/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 

 
Mészáros Sándor polgármester kéri a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
elnökét, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos állásfoglalásukat ismertesse. 
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke: a bizottság támogatja a javaslatot és kéri a 
képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb 
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 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
127/2011. (07.26.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az 1408/4. hrsz-ú 3902 m2 alapterületű ingatlant 
megvásárolja Richter Éva tulajdonostól 500.000,- Ft 
vételárért. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az 
adásvételi szerződést kösse meg és az Önkormányzat 
tulajdonjogának bejegyzéséhez szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
 
Határidő:  
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
12.) Gajdics Márk – Bursa Hungarica Ösztöndíj visszavonása 

 
Mészáros Sándor polgármester kérdése a képviselő-testülethez, hogy az előterjesztéshez 
kapcsolódóan van-e hozzászólás? 
 
Megállapítja, hogy nincs. 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 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

128/2011. (07.26.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázaton megítélt 
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támogatás 2011/2012. I. félévére, az őszi szemeszterre 
vonatkozóan Gajdics Márk (szül.hely, idő: Budapest, 1990. 
02. 17., an: Torkos Zsuzsanna) támogatott esetében 
visszavonja. 
 
Nevezett nyilatkozatot nyújtott be arról, hogy lakóhelyet 
változtatott, így a pályázattal kapcsolatban a Wekerle Sándor 
Alapkezelővel kötött szerződés 22. §-a értelmében nem illeti 
meg az önkormányzat által megítélt támogatás. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
13.) Önkormányzati szövetségi tagság 

 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy jelenleg az önkormányzat a Települési 
Önkormányzatok Országos Szövetségének tagja. A határozati javaslatok arról szólnak, hogy 
ezt a tagságot szüntessék meg és a Magyar Önkormányzatok Szövetségébe lépjenek be. Ennek 
több  oka  van.  Egyik,  hogy  az  éves  tagdíj  itt  kedvezőbb,  másrészt  pedig  a  TÖOSZ-al  
kapcsolatban az elmúlt időszak tapasztalatai alapján, nem igazán tudtak az önkormányzat 
segítségére lenni. Javasolja a Magyar Önkormányzatok Szövetségébe történő belépést, bízva a 
hatékonyabb együttműködésben. 
 
Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a 
képviselő-testületet, aki egyetért a Magyar Önkormányzatok Szövetségébe történő belépéssel, 
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: 
 

129/2011. (07.26.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete kinyilvánítja a Magyar Önkormányzatok 
Szövetségébe történő belépési szándékát. 
 
A Képviselő-testület az Alapszabályt megismerte és 
elfogadta. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
határozatáról az érintettet értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
Mészáros Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, aki egyetért a TÖOSZ tagság 
megszüntetésével, szavazzon. 
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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: 
 

130/2011. (07.26.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egyetért a 2011. december 31-i Települési 
Önkormányzatok Országos Szövetségi tagság 
megszüntetésével. 
 
A képviselő-testület a döntés tájékoztatásával megbízza a 
polgármestert. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
14.) Rendezési terv és Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata 

 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy azt a 
Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. A képviselők ezzel 
kapcsolatban megkapták a tervezési szerződés mintáját, amiből ki tudnak indulni a 
későbbiekben. Átadja a szót a bizottság elnökének, ismertesse ezzel kapcsolatos 
állásfoglalásukat. 
 
Albert Ottó képviselő tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy érdemben nem tárgyalta a 
bizottság a napirendi pontot, mivel az az állásfoglalás született, hogy a szeptemberi testületi 
ülésre minden képviselő javaslatot fog benyújtani a rendezési tervvel kapcsolatosan. 
 
Mészáros Sándor polgármester arra kéri a képviselőket, hogy ne csak a térképet és a rendezési 
tervet, hanem az építési szabályzatot nézzék meg és adott esetben a szükséges módosításokon 
kívül tegyenek javaslatot, illetve mondják el véleményüket, elképzelésüket a jövőre 
vonatkozóan. 
 

15.) Fogorvosi ellátási szerződés megkötése 
 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy az új 
fogorvosnak a jelenlegi egy ideiglenes szerződés volt arra az időszakra, amíg hivatalosan a 
működtetési jogot megszerzi. Ez megtörtént és megköthető vele a végleges feladat-ellátási 
szerződés. A megbízási szerződés természetesen az ügyvédi iroda segítségével került 
elkészítésre. Átadja a szót a képviselő-testületnek, mondják el észrevételeiket. 
 
Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért a 
határozati javaslat tartalmával, 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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131/2011. (07.26.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a határozat mellékletét képező dr. Pénzes Noémi 
Enikő fogorvossal kötendő feladat-ellátási szerződést 
jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
16.)      Nyáregyháza gyógyszerellátása – zárt ülés 

 
17.) Közmeghallgatás és rész-falugyűlés szervezése 

 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy az ez évi munkatervben 
szerepel Nyáregyháza minden településrészén rész-falugyűlés megtartása. A Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság állást foglalt a kérdésben. Felkéri a bizottság 
elnökét mondja el milyen döntés született. 
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke elmondja, a bizottság a következő javaslatot teszi: a 
képviselő-testület Alsó-Nyáregyházán 2011. november 07-én, Felső-Nyáregyházán 2011. 
november 08-án, Szentimretelepen 2011. november 09-én 18 órai kezdettel tart 
közmeghallgatást, ill. rész-falugyűlést. Kéri a javaslat elfogadását. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem 
érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki a 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: 
 

132/2011. (07.26.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az alábbiakról döntött: 
 
Közmeghallgatást tart  -  Alsó-Nyáregyházán 
 

2011. november 07-én 18.00 órakor 
 

Rész-falugyűlést tart - Felső-Nyáregyházán 
 

2011. november 08-án 18.00 órakor 
 

Rész-falugyűlést tart - Szentimretelepen 
 

2011. november 09-én 18.00 órakor 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
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18.) Pilisi Rendőrőrs támogatása 

 
Mészáros Sándor polgármester: az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben is érkezett 
támogatási igény a körzeti megbízott üzemanyagára vonatkozóan. A Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Átadja a szót a 
bizottság elnökének ismertesse állásfoglalásukat. 
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke állást foglalt abban is, hogy különböző kérdéseket 
intézzenek a körzeti megbízott felé, hogy melyek azok a frekventált területek, ahol szeretnék 
minél többet megjelenne. A bizottság javasolja a határozat javaslat elfogadását. 
 
Maszel László képviselő kiegészítésként elmondja, hogy a bizottság arról is döntött, hogy a 
következő testületi ülésre hívják meg a körzeti megbízottat. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri 
a képviselő-testületet, aki a határozati javaslatban foglaltakkal 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: 
 

133/2011. (07.26.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2011. évben a Pilisi Rendőrőrs részére 50.000,- Ft 
üzemanyag támogatást biztosít a Polgármesteri Hivatal 2011. 
évi költségvetés I/1. alcím dologi előirányzata terhére. Az 
összeget Nyáregyháza Község Önkormányzata tulajdonát 
képező MOL kártyára kell átutalni, amelyről az üzemanyag 
vásárlást a nyáregyházi körzeti megbízott végzi. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
határozatáról az érintettet értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
19.) Lakáskérelem elbírálása 

 
Mészáros Sándor polgármester: több esetben érkezett a képviselő-testület elé önkormányzati 
lakáskérelem, egy részüket elutasították, néhány esetben a döntést elhalasztották. Ahhoz, hogy 
könnyebb legyen a képviselő-testület döntése személyesen bejárták jegyző úrral és a műszakis 
kolléganővel a két üres lakást, mely esetleg lehetőséget tudna biztosítani arra, hogy valakinek 
kiadják. A bejárás során megállapítható volt, hogy olyan állapotok uralkodnak az ingatlanokon 
belül, hogy jelenleg alkalmatlan arra, hogy bárki oda beköltözzön. Jelentős anyagi ráfordítást 
igénylő átalakítások nélkül ez nem megoldható. A kérelmezőt nem lehet kötelezni arra, hogy 
tegye rendbe a környezetet. Nevezett helyiségekben lelopták a villanybojlert, felszakították a 
fém tusoló tálcát, leszakították, kitörték a cserépkályhának öntöttvas ajtaját. Minden 
mozdítható dolgot eltulajdonítottak. Tisztálkodási, fűtési lehetőség nem megoldott.  
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Kravecz Lászlóné képviselő: a kérelmező jelenleg nagyon rossz körülmények között él három 
pici gyermekével. Felveti annak lehetőségét, hogy esetleg a kérelmező élettársa nem tudná-e a 
szükséges munkálatokat elvégezni a lakásban. 
 
Mészáros Sándor polgármester: arról kell dönteni, hogy ebben az állapotban a lakást kiadják-
e, vagy tudnak-e ráfordítani, illetve ha köteleznék a kérelmezőt a rendbehozatalra, annak olyan 
eredménye lenne-e, mint, amilyet a képviselő-testület szeretne. 
 
Bagoly Lászlóné alpolgármester kérdése: nem lehet felkínálni lehetőségként a kérelmezőnek, 
ha van rá kapacitása, hozza olyan állapotba, hogy az életvitelre használható legyen és ő 
dönthesse el, hogy erre képes-e? 
 
Zinger Miklós jegyző: nem elég az, ha a kérelmező most úgy dönt, hogy igen. A munkát el is 
kell végezni, és az állapotot szinten is kell tartani. Jelenleg meg sem tudják becsülni, hogy 
mennyibe kerülne a helyreállítás. 
 
Mészáros Sándor polgármester: azt sem szabad elfelejteni, hogy ez egy műemléki épület, 
ebből adódóan egyes részekhez hozzá sem lehet nyúlni. Nem lehet olyan átalakításokba 
kezdeni, mely adott esetben problémás lehet egy ellenőrzés során. A Főépítész úrral korábban 
beszéltek arról, hogy lehetne gondolkozni azon, hogy kérjék az épület műemléki védettségének 
megszüntetését. Ha az épület megsemmisül, akkor szűnik meg műemléknek lenni. Kérdés, 
hogy a jelenlegi állapot betudható-e egy olyan állapotnak, ami azt jelenti, hogy ez az épület 
műemléki formájában megsemmisült. 
 
Kravecz Lászlóné képviselő elmondja, hogy az előző képviselő-testületnek volt egy olyan 
döntése, mely szerint ebben az épületben nem adnak ki lakást. 
 
Maszel László képviselő: azzal, hogy nem adják ki ezeket a lakásokat azt érik el, hogy ilyen, a 
fentiekben elmondott állapotba kerülnek. Sajnos ez egy olyan probléma, amiről nem tudják 
eldönteni, hogy melyik a jó, ha kiadják a lakást, vagy ha nem. 
 
Albert Ottó képviselő: emlékezete szerint ezt a döntést hatályon kívül helyezték.   
 
Kravecz Lászlóné képviselő: fel kellene mérni, hogy milyen anyagi vonzata lenne annak, ha 
ezeket a lakásokat lakhatóvá tennék a közmunkások segítségével, természetesen nem ebben az 
évben. Egyetért Maszel László képviselővel abban, hogy lehet jobban járnak akkor, ha kiadnák 
ezeket a lakásokat.  
 
Mészáros Sándor polgármester javasolja még, hogy készüljön olyan költségbecslés a két 
lakásra, mely lakhatóvá tételre vonatkozik, egy minimálisan elfogadható szinten, betartva a 
műemlékvédelmi szabályokat.  
Megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. 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: 
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134/2011. (07.26.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Fazekas Tímea Nyáregyháza, Kossuth Lajos út 37. 
szám alatti lakos kérelmének elbírálását elhalasztja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
határozatáról az érintettet értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
20.) Polgármesteri tájékoztató 

 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy az írásban előterjesztettekhez képest nem 
kíván kiegészítést tenni. A legutolsó pont a csatorna-beruházással kapcsolatban történt fontos, 
lényegi előrelépés. A Fejlesztési Igazgatóság az elkészült anyagot továbbtervezésre 
alkalmasnak találta. A komplett pályázati anyagot október 20-ig kell elkészíteni és beadni. A 
projekt tovább tervezhető, további pénzügyi részletes, végleges kidolgozások folyhatnak ebben 
a tárgykörben. 
 
Maszel László képviselő elmondja, hogy ez az előrelépés bizakodásra ad okot. 
 
Egresi Péter: kérdése, hogy az INNOKOM részéről történt-e lépés azzal kapcsolatban, hogy 
ők hogyan képzelik el a jövőt.  
 
Mészáros Sándor polgármester válaszolva a kérdésre elmondja, hogy ezzel kapcsolatban nem 
nyilatkoztak. Levél érkezett tőlük, mely a korábbi megbeszélésen elhangzott 10-15 %-os 
szennyvíz-díj emelésre vonatkozik. Ezt át kell számolni, szeptemberi ülésen erről a kérdésről 
mindenképpen tárgyalni kell.  
 

21.) Kérelem fegyelmi eljárás megindítása – zárt ülés 
 

22.) Alpolgármester választása 
 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi pont tárgyalása kapcsán elmondja, hogy az elmúlt 
testületi ülésen Bagoly Lászlóné alpolgármester asszony megválasztásra került az iskola 
intézményének vezetésére, ill. egy éves megbízást kapott, ezért összeférhetetlenség merült fel a 
kérdésben, melyet 30 napon belül köteles a képviselő-testület megszüntetni és ezért az 
alpolgármesteri megbízatásáról az érintett alpolgármester szóban jelezte, hogy le kíván 
mondani. Az előterjesztés első határozati javaslata erről szól. Az alpolgármester választásához 
eseti szavazatszámláló bizottságot kell létrehozni, mert a szavazás titkosan lebonyolításra. Az 
előterjesztésben szereplő harmadik határozati javaslat pedig Maszel László alpolgármesternek 
történő jelöléséről szól. 
Átadja a szót a képviselő-testületnek. 
 
Kravecz Lászlóné képviselő kérdése, hogy kötelező-e a titkos szavazás? 
 
Zinger Miklós jegyző válaszolva a kérdésre elmondja, hogy igen kötelező, ha az érintett a nyílt 
ülésen való tárgyalásba nem egyezik bele, ez törvényi előírás. 
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Mészáros Sándor polgármester megkérdezi Maszel László képviselőt, hogy a nyílt ülésen 
történő tárgyalásba beleegyezik-e. 
 
Maszel László képviselő válasza: igen. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. 
Megkérdezi Bagoly Lászlónét, hogy alpolgármesteri tisztségéről le kíván-e mondani? 
 
Bagoly Lászlóné alpolgármester válaszolva a kérdésre elmondja: igen le kíván mondani, mivel 
jogi összeférhetetlenség van a két megbízatás között.  
 
Mészáros Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, aki elfogadja Bagoly Lászlóné 
lemondását, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-
testület jelenlévő 7 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodás mellett a 
következő határozatot hozta: 

 
135/2011. (07.26.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Bagoly Lászlóné alpolgármesteri megbízatásáról 
való lemondását elfogadja, tiszteletdíjának és 
költségátalányának folyósítását 2011. július 26. napjával 
megszünteti. 

 
Mészáros Sándor polgármester az Eseti Szavazatszámláló Bizottság tagjainak 
megválasztásához kéri a képviselő-testület javaslatát. 
 
Albert Ottó képviselő javaslata: elnöknek – Kravecz Lászlóné, tagnak Csiló Istvánné.  
 
Kravecz Lászlóné képviselő a bizottság másik tagjának: Albert Ottó képviselőt javasolja. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb javaslatok nem érkeztek. Kéri a 
képviselő-testületet, aki egyetért a javaslattal, miszerint az Eseti Szavazatszámláló Bizottság 
elnökének Kravecz Lászlóné képviselőt elfogadja, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-
testület jelenlévő 7 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodás mellett a 
következő határozatot hozta: 

 
136/2011. (07.26.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az alpolgármester megválasztásához szükséges 
titkos szavazás lebonyolítására az Eseti Szavazatszámláló 
Bizottságot elnökének megválasztja: Kravecz Lászlóné 
képviselőt. 
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Mészáros Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, aki egyetért Csiló Istvánné 
képviselő Eseti Szavazatszámláló Bizottság tagsági jelölésével, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-
testület jelenlévő 7 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodás mellett a 
következő határozatot hozta: 

 
137/2011. (07.26.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az alpolgármester megválasztásához szükséges 
titkos szavazás lebonyolítására az Eseti Szavazatszámláló 
Bizottságot tagjának megválasztja Csiló Istvánné képviselőt.  

 
 
Mészáros Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, aki egyetért Albert Ottó képviselő 
Eseti Szavazatszámláló Bizottság tagsági jelölésével, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-
testület jelenlévő 7 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodás mellett a 
következő határozatot hozta: 

 
138/2011. (07.26.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az alpolgármester megválasztásához szükséges 
titkos szavazás lebonyolítására az Eseti Szavazatszámláló 
Bizottságot tagjának megválasztja Albert Ottó képviselőt.  

 
Mészáros Sándor polgármester felkéri az Eseti Szavazatszámláló Bizottságot az 
alpolgármesteri választás lebonyolítására.  
 
Kravecz Lászlóné képviselő az Eseti Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismerteti a titkos 
szavazás eredményét, (a titkos szavazás jegyzőkönyve e jegyzőkönyv mellékletét képezi) mely 
szerint a 7 fős Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta. 
 

139/2011. (07.26.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Maszel Lászlót alpolgármesternek megválasztja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
Mészáros Sándor polgármester kéri, hogy az alpolgármester eskütételéhez a jelenlévők 
álljanak fel.  Felkéri a megválasztott alpolgármestert, hogy a Képviselő-testület tagjai előtt az 
esküt tegye le. 
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„Én Maszel László esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek. Az 
alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom. A tudomásomra jutott 
titkot megőrzöm, alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Nyáregyháza község 
fejlődésének előmozdítása és az alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen 
teljesítem.  Isten engem úgy segéljen.” 
 
 
 

23.) Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 

Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Maszel László egy 
kérelemmel élt, melyet a testületnek, ill. a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
elnökének címzett, melyben kéri alpolgármesterré történő megválasztása esetén a tiszteletdíját 
a törvényben előírt alsó határ alatt, vagyis a jelenlegi alpolgármesteri tiszteletdíj összegének 
megfelelően állapítsák meg. 
 
Megállapítja, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a 
képviselő-testületet, amennyiben a kérelemben foglaltakat elfogadják, szavazzanak. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-
testület jelenlévő 7 tagja, 5 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 2 tartózkodás mellett a 
következő határozatot hozta: 

 
140/2011. (07.26.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Maszel László alpolgármester tiszteletdíját 2011. 
július 26. napjától 145.000,- Ft/hó összegben állapítja meg, 
melynek fedezetét költségvetési rendeletében biztosítja. 
 
Felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a folyósítás érdekében 
a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy a költségtérítéssel kapcsolatban is ugyanaz a 
kérés érkezett, miszerint a tiszteletdíjának a minimumát, azaz a 10 %-ot kéri megállapítani. 
Kéri a képviselő-testületet, aki ezzel egyetért, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-
testület jelenlévő 7 tagja, 5 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 2 tartózkodás mellett a 
következő határozatot hozta: 

 
141/2011. (07.26.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Maszel László alpolgármester havi költségátalányát 
havi tiszteletdíjának 10 %-ának megfelelő összegben 
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állapítja meg, melynek fedezetét költségvetési rendeletében 
biztosítja. 
 
Felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a folyósítás érdekében 
a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

 
 

24.) A Humán Bizottság elnökének választása 
 
Mészáros Sándor polgármester javaslatot kér a képviselő-testülettől a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottságba Maszel László helyett tagnak. 
 
Kravecz Lászlóné képviselő: Ország Mihály András képviselőt javasolja, mivel rendkívül 
tájékozott ezen a területen. 
 
Mészáros Sándor polgármester megkérdezi Ország Mihály András képviselőt elfogadja-e 
jelölését. 
 
Ország Mihály András képviselő válasza: igen. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy más javaslat nem érkezett. Felkéri a 
képviselő-testületet, aki elfogadja, hogy Ország Mihály András képviselő betöltse a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottságban megüresedett pozíciót, szavazzon. 
 
 A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-
testület jelenlévő 7 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodás mellett a 
következő határozatot hozta: 

 
142/2011. (07.26.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Ország Mihály András képviselőt a Pénzügyi, 
Településfejlesztési Bizottság tagjának megválasztja. 

 
Mészáros Sándor polgármester a Humán Bizottság elnökének Bagoly Lászlónét javasolja. 
Kérdése, van-e más javaslat? 
 
Megállapítja, hogy más javaslat nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki Bagoly Lászlóné 
Humán Bizottság elnökének történő megválasztásával egyetért, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-
testület jelenlévő 7 tagja, 3 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 4 tartózkodás mellett a 
javaslatot nem támogatja. 
 
Mészáros Sándor polgármester a szavazás eredménytelensége miatt tanácskozási szünetet 
rendel el. 
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Szünet után: 
 
Ország Mihály András képviselő szavazást  kér  az  ügyben,  hogy  az  érintett  személyt  a  
szavazásból a képviselő-testület zárja ki.  
 
Albert Ottó képviselő véleménye szerint a Humán Bizottság elnökség és az iskola igazgatói 
beosztás etikailag nem fér össze, emiatt Csiló Istvánnét javasolja a bizottság elnökének. 
 
Mészáros Sándor polgármester kérdése Csiló Istvánné képviselő felé, hogy elfogadja-e a 
jelölést. 
 
Csiló Istvánné képviselő válasza, hogy nem fogadja el a jelölést.  
 
Ország Mihály András képviselő: mivel az előző szavazás eredménytelen volt, ő most 
Kravecz Lászlóné képviselőt javasolja a bizottság elnöki posztjára. 
 
Mészáros Sándor polgármester kérdése Kravecz Lászlóné képviselő felé, hogy elfogadja-e a 
jelölést. 
 
Kravecz Lászlóné képviselő válasza: azért nem fogadja el, mivel polgármester úr kifejtette 
véleményét, miszerint csak olyan emberekkel tud együttdolgozni, aki a saját szája íze szerint 
dolgozik. Ez pedig biztosan nem sikerülne, ezt meg is érti. 
 
Mészáros Sándor polgármester pontosítja az elhangzottakat, miszerint személyes 
beszélgetésük során azt a véleményét fejtette ki, hogy olyan emberrel szeretne együttdolgozni, 
akivel egy csapatban indult a választáson. 
 
Megállapítja, hogy egyéb javaslat nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért azzal, 
hogy Bagoly Lászlónét zárják ki a szavazásból, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-
testület jelenlévő 7 tagja, 3 igen szavazattal, 2 ellenében, 2 tartózkodás mellett a javaslatot 
nem támogatja. 
 
Kéri a képviselő-testületet, aki elfogadja Bagoly Lászlónét a Humán Bizottság elnökének, 
szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-
testület jelenlévő 7 tagja, 4 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 3 tartózkodás mellett a 
következő határozatot hozta: 

 
143/2011. (07.26.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Humán Bizottság elnökének Bagoly Lászlónét 
megválasztja. 

 
Ország Mihály András képviselő kérdése, hogy az előző szavazás megfelelő volt-e? Amikor 
Bagoly Lászlóné szavazásból történő kizárásáról szavaztak, akkor nem kapta meg a többséget. 
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Zinger Miklós jegyző válaszolva a kérdésre elmondja: akkor támogatott egy javaslat, ha a 
szükséges arányú igen szavazatot megkapja. Jelen esetben ez négy igen szavazatot jelentett 
volna. Mivel ez csak három igen szavazat volt, így nem támogatott a javaslat. 
 

25.) Egyéb ügyek 
 

a) Belterületbe vonás. 
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy a Kossuthtelep és Károlyitelep határvonalán 
lévő Kossuthtelepi területeket érinti a belterületbe vonás. Ezzel kapcsolatban született 
képviselő-testületi döntés, hogy nyilatkoztassák az érintetteket. hogy a belterületbe vonás 
költségeit, ill. a földvédelmi járulék költségeit vállalják-e? Ezzel kapcsolatban a határidő már 
letelt.  Ezúton megköszöni Buriánné Pusztai Ildikó segítségét, aki nagy munkát végzett azért, 
hogy a nyilvántartás, a kérelmek, nyilatkozatok beérkezzenek.  
Vannak olyan ingatlantulajdonosok, akik határozottan kinyilvánították a teljes információ 
birtokában, hogy nem kívánnak fizetni a belterületbe vonásért. Összesen 8 db belterületbe 
vonási nyilatkozat van, ami arról szól, hogy az 50 %-át kifizeti a tulajdonos, a másik 50 %-át 
pedig az önkormányzat, korábbi testületi döntés kapcsán. 
 
Ez azért problémás, mert a 8 ingatlanból meghatározásra kerültek a törvény szerinti 
földvédelmi járulékok is. A 8 ingatlanból 2 nem szántó, hanem szőlő művelési ágú terület és 
ott jelentősen magasabb a művelési ágból történő kivonás. Adott esetben több százezer forintot 
kellene fizetni az ingatlan tulajdonosnak az átminősítés miatt.  
Megoldás, hogy ezeket a belterületbe vonás előtt át kell minősíteni szántó területté és így 
jelentősen kedvezőbb költségek fogják az ingatlantulajdonost terhelni. A többi esetben 21.000-
53.000,- Ft közötti összegek szerepelnek, melyek a földvédelmi járulékot illetik.  
A belterületbe vonás egy ingatlan esetében kb. 40.000,- Ft-ra jön ki, a másik 40.000,- Ft-ot az 
önkormányzat fizetné. A lakosok ezt a 40.000,- Ft-ot sem tudják megfizetni, részletfizetési 
kedvezményt kérnek.  
Az új szabályozás szerint a képviselő-testületnek kell kezdeményezni a belterületbe vonást. A 
kérelemre a Monori Körzeti Földhivatal ad egy elvi engedélyt és kiszámolja azt a művelési 
ágból történő kivonás összegét, ami terheli majd az önkormányzatot és ezt 30 napon belül ki 
kell fizetni. Az elvi engedély egy évig érvényes. A testületi döntés alapján ezt csak akkor 
fizetnék ki, ha a földvédelmi járuléknak a 100 %-át és a belterületbe vonási költségek 50 %-át 
már a lakos megtérítette az önkormányzat részére.  
 
Egresi Péter: kérdése, hogy nem lehet-e nyilatkoztatni az érintetteket, hogy az elhangzottak 
tudatában is fenntartják-e kérelmüket? 
 
Mészáros Sándor polgármester: kérdés, hogy valóban megtörténik-e a befizetés. Jó lenne, ha 
ezek az ingatlanok is el lennének látva csatornával, de ennek feltétele a belterületbe vonás és a 
pályázatban is számoltak ezekkel az ingatlanokkal.  
Döntés kell, hogy szülessen arról, hogy tájékoztassák ezeket az ingatlantulajdonosokat arról, 
hogy az eddigi döntések alapján folytatódik tovább az eljárásnak a rendje és akkor az 
önkormányzat kezdeményezi ezeknek a területeknek a belterületbe vonását, vagy próbálják-e 
egy egységbe kezelni, mert talán ez kedvező. A gyakorlat az, hogy sehol nem csinálja meg az 
önkormányzat azt, hogy saját kasszájából finanszírozza. 
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Dóri József kérdése: egy kölcsönös megállapodás kötésére nincs-e lehetőség, mely szerint 
kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy ez az összeg behajtható lehet? 
 
Zinger Miklós jegyző válaszolva a kérdésre elmondja, hogy olyan megállapodást nem lehet 
ebben az esetben kötni, hogy adók módjára köztartozásként be lehessen hajtani. Fizetési 
meghagyásos peres eljárásra van lehetőség.  
 
Mészáros Sándor polgármester: lehetne egy határozatot hozni a képviselő-testületnek, hogy 
azokat a helyrajzi számú területeket belterületbe kívánják vonni, mert ha adott esetben ezt be 
kell csatolni a pályázathoz, ill. a földhivatalnál el kell indítani az eljárást, akkor mindenképpen 
csak azokat tudják figyelembe venni, akinek a szándéknyilatkozata rendelkezésre áll. Javasolja, 
hogy szülessen egy testületi határozat arról, hogy azokat az ingatlanokat, amelyeknél az 
ingatlantulajdonosok két tanú aláírásával nyilatkozzák, hogy vállalják a belterületbe vonási 
költségek felét és a teljes földvédelmi járulék fizetését, ezeknél az önkormányzat indítsa el a 
belterületbe vonási kérelmet. Ez még semmiféle kötelezettséggel nem jár, a földhivatal kiad 
egy elvi engedélyt.  
 
Egresi Péter: lehet, hogy az ingatlantulajdonosok jobban járnak, mivel ingatlanuknak 
magasabb lesz az értéke, de ennek az önkormányzatra nézve negatív hatása lehet.  
Kérdése: ahhoz, hogy ez a projekt sikeres legyen, szükséges a kérdéses területe belterületbe 
vonása és ennek összegét a viziközmű társulat kifizetné, mivel ez is egy olyan költség, mely a 
csatorna-beruházással kapcsolatos. 
 
Zinger Miklós válasza: ez kizárólag a tulajdonost terhelő költség volna és nincs szoros 
összefüggésben a csatornával, ezenkívül a társulatnak nem igen van forrása, azt sem nagyon 
tudja fedezni, amit kellene. 
 
Ország Mihály András képviselő: nincs más alternatíva, mint amit a polgármester úr javasol. 
Bízik abban, hogy a 8 ingatlantulajdonos ki fogja fizetni az összegeket. Ez az eljárási menet, 
amit az előbbiekben ismertetett, felvállalható annak reményében, hogy nem buknak el egy 
sokkal nagyobb beruházást. Amennyiben ezek az ingatlanok kiesnének a nem támogatható 
körből, akkor sokkal nehezebb helyzetbe kerülhet egy jóval nagyobb projekt megvalósulása. 
Ezt a rizikót az önkormányzatnak be kell vállalni, annak árán is, hogy az a pénz csak 
nehézkesen fog befolyni. 
 
Mészáros Sándor polgármester: az elvi határozat mindenképpen kell a pályázathoz, az idő 
nagyon szorít. 
Megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Határozati javaslatot terjeszt a 
képviselő-testület felé, mely szerint a 0132/31, 0132/40, 0132/13, 0132/29, 0132/28, 0132/27, 
0132/19 és 0132/53 helyrajzi számú ingatlanok kapcsán a képviselő-testület kezdeményezze az 
illetékes földhivatalnál a belterületbe vonást. Kérje meg az elvi engedélyt, tájékoztassa az 
érintetteket az eljárás rendjéről és fizetési kötelezettségükről, adott esetben kösse meg a 
szükséges szerződéseket. 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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Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete kezdeményezi a 0132/31, 0132/40, 0132/13, 
0132/29, 0132/28, 0132/27, 0132/19 és 0132/53 helyrajzi 
számú ingatlanok belterületbe vonását. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy 
tájékoztassa az érintetteket az eljárás rendjéről és fizetési 
kötelezettségükről, kösse meg a szükséges 
településfejlesztési szerződéseket. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
 b) „Nyáregyháza Útjaiért” Közalapítvány kuratóriumi elnökének lemondása – zárt ülés 
 
 
 c) Ország Mihály András képviselő lakossági panasz tolmácsolása 
 
 
Mészáros Sándor polgármester átadta a szót Ország Mihály András képviselőnek.  
 
Ország Mihály András képviselő tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy lakossági panasz 
érkezett hozzá, mely szerint kifogásolja, hogy más helyi lakosok nyugalmukat, vagy akár testi 
épségüket is zavarják, mivel szédületes sebességgel közlekednek motorral a Nyáry Pál úton. 
Az állampolgár sérelmezte azt is, hogy szólt a körzeti megbízottnak is, a helyi rendőrőrsre is 
bejelentést tett. Elmondása szerint bejelentésére nem kapott kielégítő választ. Ezért kérte 
segítségét abban, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet és próbáljanak eljárni az ügyben 
addig, amíg nem történik baj.  
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy ebben az ügyben történt személyes 
megkeresés is. A megoldás nem egyszerű, de együtt kell működni a körzeti megbízottal és 
rendőrőrssel is. A következő testületi ülésre meghívják a körzeti megbízottat és bízik abban, 
hogy sikerül előrejutni ebben a kérdésben.  
Biztosan van mód arra, hogy azokat gépjárművel, motorkerékpárral közlekedőket, akiknek 
nincs rendszámtáblájuk, jogosítványuk ellenőrizze hivatásos szerv, vagy annak képviselője. 
 
Dóri József: lakossági kérdést tolmácsol a polgármester úr felé, miszerint érdeklődnek a 600 
éves évforduló ünnepségsorozat programjáról. A lakosságnak nincs információja a tervekről.  
 
Mészáros Sándor polgármester válasza: azt üzeni a lakosságnak, hogy a programtól 
függetlenül próbálják úgy tervezni ezt a hosszú hétvégét, hogy részt tudjanak venni a 
rendezvényen. A következő helyi újság augusztus második hetének végéig fog megjelenni. 
Abban tervezik leírni az addigra teljes egészében kikristályosodott programot, tehát időben el 
fog jutni a lakossághoz. Ezen kívül készülnek majd plakátok, az internetre is fel fog kerülni a 
program.  
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Megállapítja, hogy a nyilvános ülés napirendjén szereplő kérdéseket a képviselő-testület 
megtárgyalta. A nyilvános ülést 20.45 órakor bezárja. További napirendi pontok tárgyalását 
zárt ülésen folytatja a Képviselő-testület. 
 

 
 

- kmf - 
 
 
 
 
 
 
       Mészáros Sándor                                                                                   Zinger Miklós 
          polgármester                                                                                             jegyző 
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