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Készült:  Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 20. 

napján délután 18.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, 
Nyáregyháza, Nyáry Pál u. 37. szám alatt. 

 
Jelen vannak:  
  
  szavazati joggal:   Mészáros Sándor polgármester  

Maszel László alpolgármester 
Albert Ottó 
Bagoly Lászlóné  
Csiló Istvánné 
Ország Mihály András képviselők 

 
tanácskozási joggal:  Zinger Miklós jegyző 

 
Mészáros Sándor polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, mivel a 7 fős Képviselő-testület 6 tagja megjelent. 
Az napirendi pontoknál módosítást javasol: a 6. napirendi pont helyett, amit a Humán Bizottság 
sem tárgyalt, a Napsugár Óvoda téli zárva tartási időpontjait javasolja felvenni. Napirend előtt 
hozzászólási szándékát jelzi Ország Mihály András képviselő. 
További napirend kiegészítésre, ill. módosításra nem érkezett javaslat, így a Képviselő-testület 
az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el.  
 

1.) Beszámoló az önkormányzat képviselő-testülete által átruházott hatáskörök 
gyakorlásáról 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
2.) A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település 

tisztaságáról szóló 10/2006. (VII.11.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
3.) A Nyár-Víz Kft. javadalmazási szabályzata 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

4.) Beszámoló az önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
5.) Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület kérelme 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

6.) Napsugár Óvoda téli zárva tartása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
7.) Borók Róbert kártérítési kérelme 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

8.) Nyárfa Levél című önkormányzati lap tördelési, nyomdai előkészítési feladatai 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
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9.) Humán Szolgáltató Központ (Üllő) alapító Okiratának módosítása 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

10.) Életmentő készülék használatáról tájékoztatás 
 Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 
     11.) Tájékoztatás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági utak 

fejlesztéséhez a 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 
 Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 
12.) Polgármesteri tájékoztató 
 Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 
13.) Egyéb ügyek 

 
Mészáros Sándor polgármester napirend előtti hozzászólásra megadja a szót Ország Mihály 
András képviselőnek. 
 
Ország Mihály András képviselő elmondja, hogy nagy élmény volt meghallgatni a képviselő-
testületi ülés előtt a zeneiskolások hangversenyét. Nagyon szép és színvonalas produkciókat 
hallhattak. Elmondja, hogy az elmúlt tíz év alatt jelentős fejlődést értek el, mely köszönhető 
Zsótér Gabriella zenetanárnak. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. 
További munkáját a képviselő-testület a napirend szerint folytatja. 
 
 

1.) Beszámoló az önkormányzat képviselő-testülete által átruházott hatáskörök 
gyakorlásáról 

 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy a napirendet a Humán Bizottság is tárgyalta, 
felkéri a bizottság elnökét ismertesse állásfoglalásukat. 
 
Bagoly Lászlóné képviselő, a Humán Bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 
napirend szerinti előterjesztést a bizottság tagjai egyhangúan támogatják, azt elfogadásra 
javasolják. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a 
képviselő-testületet, aki az előterjesztés szerinti 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: 

 
219/2011. (12.20.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót 
elfogadta. 
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2.) A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település 
tisztaságáról szóló 10/2006. (VII.11.) önkormányzati rendelet módosítása 

 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontban 
szereplő rendeletben módosítást kell tenni, mivel a Pest megyei Kormányhivatal törvényességi 
észrevételt tett a parlagfű elleni védekezés tekintetében kapcsolatban.  
 
Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a 
képviselő-testületet, aki az előterjesztés szerinti rendeletmódosítást 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 
rendeletet alkotta: 
 

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Képviselő-testületének 

 
19/2011. (XII.21.) sz. rendelete 

  
a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról 

szóló 10/2006. (VII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló az 1995. évi LIII. törvény 5. §-ában, 10. § (2) bekezdésében, 46. 
§ (1) bekezdése c) pontjában, 48. § (1) bekezdésében, 48. § (2) bekezdésében, 48. § (4) 
bekezdése b) pontjában, 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. §  
 

(1) A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település 
tisztaságáról szóló 10/2006. (VII. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (19 bekezdése 
helyébe a következő (1) bekezdés lép: 

 
„A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról, a rovar és rágcsáló mentességről az 
ingatlanok tulajdonosai, az ingatlan tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá 
kötelességük ingatlanukat gyomtól, gaztól megtisztítani.” 
 

(2) Ez a rendelet 2011. december 1. napján lép hatályba és 2011. december 2. napján 
hatályát veszíti. 

 
 

3.) A Nyár-Víz Kft. javadalmazási szabályzata 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az előterjesztés 
mellékletét képezi a Nyár-Víz Kft. javadalmazási szabályzata. Vannak benne hiányzó részek, 
melynek megvitatására kéri a képviselőket. Konkrétan a vezető tisztségviselő havi 
javadalmazásának, ill. a vezető állású munkavállaló személyi alapbérének mértékét kell 
meghatározni. Javaslata: a vezető tisztségviselő havi személyi alapbérének legfeljebb a 
mindenkori kötelező legkisebb munkabér kétszerese, ill. a vezető állású munkavállaló személyi 
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alapbérének a vezető tisztségviselő személyi alapbére 75 %-ának megállapítását.  Átadja a szót a 
képviselő-testületnek, tegyék meg javaslatukat.  
 
Ország Mihály András képviselő egyetért az elhangzott javaslattal, azt elfogadásra javasolja.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a 
képviselő-testületet, aki az elhangzott javaslatokkal 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: 

 
220/2011. (12.20.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Nyár-Víz Építő, Szerelő és szolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű társaság Javadalmazási Szabályzatát a határozat 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 
 

4.) Beszámoló az önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról 
- Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület, Nóta- és Népdalkör, MTTSZ 
Nyáry Pál Lövészklub - 

 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi bizottság megtárgyalta a Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó 
Közhasznú Egyesület, a Nóta- és Népdalkör, valamint az MTTSZ Nyáry Pál Lövészklub 2011. 
évi támogatás elszámolását. Átadja a szót a bizottság elnökének ismertesse állásfoglalásukat. 
 
Albert Ottó képviselő a bizottság elmondja, hogy fentiekben felsorolt egyesület elszámolását 
megtárgyalta, elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a 
képviselő-testületet, aki elfogadja a Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület 
önkormányzati támogatás felhasználására vonatkozó elszámolását, 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: 

 
 

221/2011. (12.20.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú egyesület (2723. 
Nyáregyháza, Diófasor út 69.) részére odaítélt, a 2011. évi 
költségvetés terhére biztosított 400.000,- Ft támogatás 
felhasználására vonatkozó elszámolását elfogadja. 

 
Mészáros Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, aki elfogadja a Nóta és Népdalkör 
önkormányzati támogatás felhasználására vonatkozó elszámolását, szavazzon. 
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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: 

 
222/2011. (12.20.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Nóta- és Népdalkör (2723. Nyáregyháza, Ady Endre út 1.) 
részére odaítélt, a 2011. évi költségvetés terhére biztosított 
100.000,- Ft támogatás felhasználására vonatkozó 
elszámolását elfogadja. 

 
Mészáros Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, aki elfogadja az MTTSZ Nyáry Pál 
Lövészklub önkormányzati támogatás felhasználására vonatkozó elszámolását, 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: 

 
223/2011. (12.20.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az MTTSZ Nyáry Pál Lövészklub (2723. Nyáregyháza, 
Diófasor út 54.) részére odaítélt a 2011. évi költségvetés 
terhére biztosított 100.000,- Ft támogatás felhasználására 
vonatkozó elszámolását elfogadja. 

 
 

5.) Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület kérelme 
 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban átadja a szót a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökének, ismertesse állásfoglalásukat. 
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke elmondja, hogy a Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó 
Közhasznú Egyesület támogatási kérelmét a bizottság elutasította, ezt javasolja a képviselő-
testületnek is.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel, javaslat nem 
érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki az elhangzott javaslattal egyetért, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-
testület jelenlévő 6 tagja, 5 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodás mellett a 
következő határozatot hozta: 

 
224/2011. (12.20.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Nyáregyházi Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
üzemanyag hozzájárulás támogatására vonatkozó kérelmét 
elutasította. 
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6.) Napsugár Óvoda téli zárva tartása 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az óvoda vezetője 
leadta az óvoda téli zárva tartására vonatkozó tervezetet, mely szerint december 24-től január 1-
ig lesznek zárva. A szülőkkel egyeztettek, ők elfogadták, az óvodában dolgozók ezen időszakra 
szabadságot fognak kiírni. 
 
Megállapítja, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, javaslat nem érkezett. Kéri a 
képviselő-testületet, aki elfogadja az óvoda téli zárva tartására vonatkozó időpontot, 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: 

 
225/2011. (12.20.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Napsugár Óvoda téli zárva tartását 2011. 12. 24-től 2012. 01. 
01-ig terjedő időszakra vonatkozóan tudomásul veszi. 

 
 

7.) Borók Róbert kártérítési kérelme 
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy Borók Róbert Szentimretelep 24/A. szám alatti 
lakos kártérítés iránti kérelmet terjesztett elő, melyet a Pénzügyi, Településfejlesztési és 
Ügyrendi Bizottság megtárgyalt. Kéri a bizottság elnökét ismertesse állásfoglalásukat. 
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke elmondja arra az álláspontra jutottak, hogy a beadott 
kártérítési kérelmet utasítsák el, mivel abban több aggályos pont is van. Ezt javasolja a 
képviselő-testületnek is.  
 
Bagoly Lászlóné képviselő kérdése, melyek az aggályos pontok a kérelemben? 
 
Albert Ottó képviselő válaszolva a kérdésre elmondja, hogy a kérelemben hivatkozott számla 
nincs mellékelve, a fénykép bárhol, bármikor készülhetett, tehát nem bizonyító erejű. A kiálló 
kőre általában nem kell rámenni, az esetnek nincs tanúja, aki alátámasztaná, hogy a rongálódás 
azon az úton és akkor történt. 
 
Ország Mihály András képviselő: kiegészítésül elmondja, hogy nem kell precedenst teremteni 
ennek a kérelemnek az elfogadásával, annál is inkább mivel a beadványban összeg nem szerepel, 
továbbá legalább két tanúval az esetet igazolni is kellene. Ha ezt a kártérítési kérelmet elfogadja 
a képviselő-testület, akkor nem járnak el jogszerűen és kellő körültekintéssel sem, másrészt 
lehetőséget teremtenek, hogy bárki, bármilyen problémával az önkormányzat felé fordulhat 
kártérítés miatt. A kártérítési kérelem elutasítását javasolja. 
 
Maszel László alpolgármester egyetért az elhangzottakkal, az eset nem bizonyítható, így a 
kártérítési kérelmet elutasításra javasolja. 
 
Bagoly Lászlóné képviselő: megadná az esélyt kérelmezőnek, hogy számlát prezentáljon. Lehet, 
hogy ilyen ügyben még nincs jártassága, nem tudja kizárni annak lehetőségét, hogy a leírt helyen 
történt az eset, más kérdés, hogy a képen szereplő nagyméretű kőre miért hajtott rá. 
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Maszel László alpolgármester véleménye szerint nem kell különösebb jártasság ahhoz, hogy 
legalább a javítás költségéről szóló számlát csatolja a kártérítési kérelemhez. 
 
Mészáros Sándor polgármester: ha elutasítja a kártérítési kérelmet a képviselő-testület, akkor a 
határozatban lehet indokolni, hogy a számla és hatósági tanú hiányában döntöttek így.  
 
Zinger Miklós jegyző: köztudomású, hogy a községben egyes utak viszonylag nehezen 
járhatóak, véleménye szerint ennek megfelelően kell rajta közlekedni.  
 
Albert Ottó képviselő: úgy gondolja, hogy nem is nagyon kell az önkormányzatnak ezzel 
foglalkoznia, mivel van biztosítás és a biztosító szakemberével kell egy olyan adatlapot 
készíttetni, melyet ilyen esetekben a károsult részére ki tudnának adni és a biztosító döntse el, 
hogy fizetnek-e kártérítést, vagy sem. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a 
képviselő-testületet, aki az elhangzott javaslatokkal egyetért, miszerint a kártérítési kérelem 
elutasításra kerüljön, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-
testület jelenlévő 6 tagja, 5 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodás mellett, a 
következő határozatot hozta: 

 
226/2011. (12.20.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Borók Róbert 2723. Nyáregyháza, Szentimretelep 24/A. sz. 
alatti lakos kártérítés iránti kérelmét elutasítja.  

 
 

8.) Nyárfa Levél című önkormányzati lap tördelési, nyomdai előkészítési feladatai 
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy a helyi önkormányzati lap tördelési, nyomdai 
előkészítési feladatait eddig ellátó Pap Árpád jelezte, hogy a megbízást nem tudja tovább 
vállalni. 
Előterjesztésében szereplő Princz Mihály 2721. Pilis, Huba utca 16. sz. alatti lakos egyéni 
vállalkozó ajánlatát javasolja elfogadni, aki változatlan feltételekkel vállalja a feladatot. Átadja a 
szót a képviselő-testületnek. 
 
Maszel László alpolgármester elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, 
biztosan jó kezekbe kerül e feladat ellátása.  
 
Ország Mihály András képviselő elmondja, hogy ismét egy nagyon szép újságot kaphatott a 
lakosság, minden dicséretet megérdemel az, aki az újság szerkesztésében közreműködik. 
 
Albert Ottó képviselő: az újság megjelenését nagyon várja a lakosság. Az újságot 
színvonalasnak, kulturáltnak ítéli a lakosság. 
 
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 6 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
227/2011. (12.20.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a helyi önkormányzati lap tördelési, nyomdai előkészítési 
feladataival – 105/2011. (06.21.) sz. Kt. határozat szerinti 
ajánlatnak megfelelően – Princz Mihály 2721. Pilis, Huba utca 
16. szám alatti lakost bízza meg. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
szükséges határozatlan idejű szerződést az önkormányzat 
ügyvédjeinek közreműködésével kösse meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

9.) Humán Szolgáltató Központ (Üllő) Alapító Okiratának módosítása 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy Üllő város bölcsődei ellátás 
fejlesztéssel kapcsolatban pályázat benyújtásához szükséges az alapító okirat módosítása. Az 
előterjesztési szerinti határozat elfogadását javasolja. 
 
Megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki 
elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, 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: 

 
228/2011. (12.20.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az Üllő Város Humán Szolgáltató Központ, Nevelési 
Tanácsadó, Óvoda és Központi Rendelő Többcélú Közös 
Igazgatású Intézmény Alapító Okiratának módosítását az 
alábbiak szerint jóváhagyja: 
 
A 14.1/C. /a.) pont/ Gyermekek napközbeni ellátása / 
kiegészül az alábbi szövegrésszel: 
 
„A bölcsőde végezheti a fogyatékos gyermekek korai 
habilitációs és rehabilitációs célú nevelését és gondozását is. 
A bölcsődei ellátás keretében a Kt. szerinti szakértői és 
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a fogyatékos 
gyermek legfeljebb hatéves koráig fejlődését biztosító korai 
fejlesztésben és gondozásban, vagy fejlesztő felkészítésben 
vehet részt.” 
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy 
határozatáról az érintetteket értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 

 
10.) Életmentő készülék használatáról tájékoztatás 

 
Mészáros Sándor polgármester felkéri a Humán Bizottság Elnökét, hogy a napirendi ponttal 
kapcsolatosan ismertesse az ülésen született álláspontjukat. 
 
Bagoly Lászlóné képviselő, a bizottság elnöke elmondja, hogy a jótékonysági adományokból 
megvásárlásra került újraélesztő készülék jelenleg a hivatalban található. A Humán Bizottság azt 
az állásfoglalását terjeszti a képviselő-testület elé, hogy a következő Nyárfa Levél helyi újság 
nyilvánosságát fogják igénybe venni, miszerint a februári számban tájékoztatják a lakosságot, 
hogy ismételten megszerveznek egészségügyi tanfolyamot, ahol már a készülékkel is meg 
lehetne ismerkedni. Egy olyan teamet szeretnének létrehozni, akik ezt a készüléket bizonyos 
időegységre vonatkoztatva, átadnák egymásnak. Akinél a készülék éppen van, ő vállalná napi 24 
órában és a biztonságot garantálja, hogy a készüléket rendelkezésre bocsájtja a szakmai 
hozzáértésével együtt, ha baj van. Az iskola a tanfolyam megszervezését vállalja.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a 
képviselő-testületet, aki a Humán Bizottság javaslatával egyetért, miszerint szervezzenek olyan 
tanfolyamot, melyen az újraélesztő készülék használatát mutatják be és ezt hirdessék meg a 
következő újságban, majd egészségügyi területen jártas emberek bevonásával biztosítsák adott 
esetben a készülék kezelését, ill. ügyeleti szolgálatot, 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: 

 
229/2011. (12.20.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
szükségesnek tartja az újraélesztő készülék használatát 
bemutató tanfolyam, valamint egészségügyi területen jártas 
emberek bevonásával a készülék szükség esetén szakszerű 
rendelkezésre állását biztosító ügyeleti szolgálat szervezését. 
A Testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételével és azzal, hogy a soron következő önkormányzati 
újságban mindez meghirdetésre kerüljön. 
 
Határidő: Nyárfalevél c. újság megjelenése 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

11.) Tájékoztatás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági 
utak fejlesztéséhez a 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 

 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy kiírásra került 
egy olyan pályázat, ami külterületi mezőgazdasági utak fejlesztésére vonatkozik. Nyáregyháza 
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vonatkozásában meg kell nézni, hogy van-e olyan út, mely megfelel ennek a pályázati 
lehetőségnek. Az önkormányzatnak természetesen arra kell törekednie, hogy elsősorban a 
belterületi részeken oldja meg az utak problémáit, de erre jelenleg nincsenek pályázati 
lehetőségek.  
Külterületi út vonatkozásában a temető felé vezető útra lehetne pályázni, 10 %-os az önrész, a 
pályázat beadási határideje január 31. Legjobb lenne, ha ezt a pályázatot össze tudnák kapcsolni 
az inert hulladéklerakó felszámolásával. Erről a januári testületi ülésen részletesebben fognak 
tárgyalni. Arra kéri a képviselőket, ha van más elképzelés pályázat szempontjából külterületi 
útra vonatkozóan, akkor jelezzék. 
 
Csiló Istvánné képviselő: javaslata a Károlyitelepre vezető út. 
 
Zinger Miklós jegyző: bizonyos szűkítések vannak a külterületi utakkal kapcsolatban, ugyanis 
tanyához, majorhoz, vagy egyéb mezőgazdasági területhez kell, hogy vezessen és egyik végével 
csatlakoznia kell közvetlenül, vagy közvetetten számozott úthoz. 
 
Mészáros Sándor polgármester pontosan tájékozódni kell, hogy egyáltalán az önkormányzat 
megfelel-e a pályázatnak és mik azok a dolgok, melyeket mellé kell tenni a pályázathoz. 
Ha januárban visszatérnek a kérdésre és az önkormányzat megfelel a pályázatnak, akkor dönteni 
kell arról, hogy biztosítsák mellé az önerőt, valamint az ehhez szükséges terveket is el kell 
készíttetni. 
 
 

12.) Polgármesteri tájékoztató 
 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy az 
akadálymentesítéssel kapcsolatos munkálatok az előirányzatoknak megfelelően az igazgatási 
szünet alatt elkészültek. Kicserélésre kerültek a hivatal épületében az ajtók, járólapok, elkészült 
az ügyfél- és személyzeti mosdó, valamint az akadálymentes mosdó. A két ünnep közötti 
igazgatási szünetben a festést fogják elvégezni és a következő év tavaszán indulhatnak a külső 
munkálatok. A projekt teljes befejezését július 21-ig határozták meg. 
 
Megállapítja, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett.  
 
 
 13.) Egyéb ügyek 
 
Mészáros Sándor polgármester kéri a képviselőket, hogy ezen napirendi pont keretében tegyék 
meg észrevételeiket. 
 
Albert Ottó képviselő tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy bejárást tartottak Maszel László 
alpolgármesterrel és Gaszler Gabriella műszaki ügyintézővel a Dózsa György út 30. szám alatti 
önkormányzati tulajdonban lévő épületben. Úgy gondolja, hogy nevezett lakásokban ellenőrzést 
kell tartani, elsősorban arra vonatkozóan, hogy ki milyen jogcímen lakik ott. Katasztrofális 
helyzet van bizonyos lakásokban. Az üres lakásokra kimondható, hogy életveszélyesek.  
Nem tudja, hogy a két üres lakásra pályázók közül kinek lesz annyi pénze, hogy fel tudja újítani, 
ugyanis akik ide szeretnének költözni, azoknak erre nincs pénzük.  
 
Maszel László alpolgármester: a bejárás során megállapították, hogy az üres lakásban vizesedik 
a fal, mely a szomszéd lakott lakásból történik, ahol áldatlan állapotok vannak. 
 

- Intézményeknél locsoló csapokra almérő felszerelése 
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Mészáros Sándor polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy januárban vissza kell térni az 
önkormányzati intézmények vízfogyasztásával kapcsolatban, mely szerint ezeken a helyeken 
külön almérő felszerelése indokolt. Ezzel kapcsolatban a Nyár-Víz Kft. vezetőjétől kért az 
órákkal kapcsolatos beszámolót. 
 
Kéri a képviselő-testület döntsenek az almérők felszerelésére vonatkozóan azoknál az 
intézményeknél, ahol locsolási lehetőség is van, ott a külső locsoló csapokra egy-egy almérő 
elhelyezését meg kell oldani. Aki ezzel a javaslattal egyetért kéri, hogy 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: 

 
230/2011. (12.20.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
azoknál az intézményeknél, ahol locsolási lehetőség is van, a 
külső locsoló csapokra egy-egy almérő felszerelését rendeli el. 
A testület megbízza a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 

 
Mészáros Sándor polgármester: a temető zárhatóvá tételét, ill. a kerítés megoldását többen 
kérték, mert az őzek bemennek és nagyon sok kárt tesznek.  
 
Maszel László alpolgármester javasolja felvenni a vadásztársasággal a kapcsolatot, hogy ha 
esetleg petárdával megijesztenék az őzeket, lehetséges, hogy elkerülnék a temetőt. 
A kerítést feltétlenül meg kell csinálni, esetleg vadhálóval megoldani a hiányzó részek pótlását.  
 
Mészáros Sándor polgármester összegezve az elhangzottakat elmondja, hogy a költségvetés 
tárgyalásakor erre mindenképpen gondolni kell, hogy ezt az állapotot megszüntessék. 
Ezen kívül temető szabályzatot is kell készíteni a nyitva tartásról, szabályozni, hogy autóval ne 
lehessen bemenni. 
 
Megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel, javaslat nem érkezett, az ülés napirendjén szereplő 
kérdéseket a képviselő-testület megtárgyalta. A képviselő-testületi ülést 19.20 órakor bezárja. 
 

 
 
 

- kmf - 
 
 
 
 
 Mészáros Sándor        Zinger Miklós 
               polgármester             jegyző 


