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I. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 

délután 1700 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 
Kravecz Lászlóné képviselők 

 
tanácskozási joggal:  Zinger Miklós jegyző 

 
 
Mészáros Sándor polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait és a megjelent vendégeket. 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fős Képviselő-testület 6 tagja megjelent. Napirendi 
pontok kiegészítését javasolja a következők szerint: az egyebek napirendi pontokhoz felvenni a 
településfejlesztési koncepcióval kapcsolatos kérdéseket, és a régiós különválás kezdeményezését. A 
településfejlesztési koncepcióval kapcsolatos kérdést javasolja első napirendként tárgyalni, mivel 
meghívott vendégként jelen van a Gubán Sándor főépítész úr. Egyéb javaslat nem érkezett, így a 
képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
 

1.) Településfejlesztési koncepcióval kapcsolatos kérdések 
Előadó: Gubán Sándor főépítész 

 
2.) Beszámoló a 2012. évi pénzügyi terv III. negyedéves teljesítéséről 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

3.) 2013. évi koncepció meghatározása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
4.) 2013. évi belső ellenőrzési terv 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

5.) 2013. évi pénzügyi bevételt befolyásoló rendeletek módosítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
6.) Óvoda költségvetés módosítási kérelme 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

7.) Köztisztviselők elismerése 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
8.) Monor és Térsége TÖKT társulási megállapodásának módosítása 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

9.) Mikrotérségi Intézményi Társuláshoz való csatlakozás 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
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10.) Állattartási rendelet felülvizsgálata 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

11.) Osztálylétszámmal kapcsolatos döntés 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
12.) Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatokról 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

13.) Igazgatási szünet elrendelése 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
14.) Továbbtanulás támogatása 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

15.) Falumegújítási pályázat határozat módosítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
16.) 80 éven felüliek megajándékozása 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

17.) Hó eltakarítási feladatok ellátása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
18.) Közvilágítási lámpatestek beszerzése 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

19.) Telefonkönyv ajánlat 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
20.) Egyebek 

a) Régiós különválás kezdeményezése 
 

21.) Polgármesteri tájékoztató 
 

22.) Kaszner Margit hagyatéka – zárt ülés 
 
 
 

1.) Településfejlesztési koncepcióval kapcsolatos kérdések 
 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatosan átadja a szót Gubán Sándor 
főépítésznek. 
 
Gubán Sándor főépítész: röviden bemutatkozik, ismerteti eddigi munkásságát. Elmondja, hogy a település 
saját rendeleteit, tervtanácsi rendeletet, értékvédelmi rendeletet sürgősen át kell dolgozni. A polgármester 
úrral történt megbeszélés után bejárta a települést, illetve áttekintette a településrendezési eszközöket a 
koncepciót, szabályozási tervet. A 2003-ban készült településfejlesztési koncepciót felül kell vizsgálni. 
Ha a jövő évi szerkezeti terv felülvizsgálatát meg akarják csinálni, akkor ezt át kell tekinteni, ráadásul 
ennek is változnak a szabályai, tartalmi követelményei. Ezek szabályozottá válnak és véleményezési 
eljárás alá is kerül a szomszédos települések, a megye és az államigazgatási szervek által. 
Előterjesztésében határozati javaslatot készített, és kéri a képviselőket vitassák meg a kérdést. 
 
Kravecz Lászlóné képviselő: a koncepció felülvizsgálatát mindenképpen indokoltnak tartja, mert 
változtak a feltételek, a pályázati lehetőségek. Nyilvánvaló, hogy a szerkezeti terv felülvizsgálata, illetve 
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a szabályzatnak a módosítása hosszabb távú feladat, de mivel 2015. évben ez kötelezővé válik, így – ha 
már belefognak a koncepció módosításába – célszerű a határozati javaslat elfogadása. 
 
Maszel László alpolgármester: bízik abban, hogy Főépítész úrral jó kapcsolatot tud a képviselő-testület 
kiépíteni és eredményesen fognak együtt dolgozni. 
 
Gubán Sándor főépítész: minden olyan kérdésben, mely a település jövőjét, épített környezetét érinti 
segítségét felajánlja. 
 
Mészáros Sándor polgármester: a településfejlesztési koncepcióba sok minden beleférhet és a folyamat 
beindítását szolgálná a határozati javaslat elfogadása. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a következő 
testületi ülésre gyűjtsék össze, azokat az elképzeléseket, javaslataikat melyek meghatározhatják ennek a 
koncepciónak az alapját.  
 
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 6 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

184/2012. (XI.29.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elhatározza: 
 
� új Településfejlesztési Koncepció kidolgozását 
� a Településszerkezeti terv felülvizsgálatát és szükség szerinti 

módosítását 
� a Helyi Építési Szabályzat és szabályozási terv elhatározás 

szerinti módosítását. 
 
Ennek érdekében megbízza a polgármestert és a főépítészt a 
tervezés előkészítésére, tervező ajánlatok bekérésére. 
 
Határidő: 2012. december 14. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
             Gubán Sándor főépítész 

 
 

2.) Beszámoló a 2012. évi pénzügyi terv III. negyedéves teljesítéséről 
 
Mészáros Sándor polgármester átadja a szót a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Elnökének ismertesse állásfoglalásukat a napirendi ponttal kapcsolatosan. 
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke elmondja, hogy a II. negyedéves teljesítésről szóló beszámolót 
elfogadásra javasolják. A 2/a melléklet egy pontjával kapcsolatban tesz fel kérdést, melyre a választ 
Mészáros Sándor polgármester megadja. 
 
Mészáros Sándor polgármester 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 6 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 
 



– 4 – 

 

185/2012. (XI.29.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
- a 2012. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről 
készült beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
- az Önkormányzat 2012. háromnegyed éves bevételeit 346 891 
eFt-al elfogadja. A bevételi források részletezését az 1. sz. 
melléklet, azok részletezését az 1/a-1/c. mellékletek tartalmazzák. 
- az Önkormányzat 2012. háromnegyed éves kiadását 326 966 
eFt-al elfogadja a 2. sz. mellékletben, valamint a 2/a-2/c. 
mellékletekben foglalt részletezések szerint. 
- a bevételek és kiadások önkormányzati szintű összesített 
teljesülésének mérlegszerű bemutatását a 3. sz. melléklet, az 
intézményekét pedig a 3/a-3/d. mellékletek tartalmazzák. 
- kötelezi a gazdálkodásért felelős személyeket az eszközökkel 
való hatékony, takarékos gazdálkodásra, a költségek lehetőség 
szerinti csökkentésére, az erőforrások optimális felhasználására. 

 
 

3.) 2013. évi koncepció meghatározása 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontot a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, átadja a szót a bizottság elnökének ismertesse 
állásfoglalásukat.  
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke elmondja, hogy az ülésen a képviselői tiszteletdíjjal 
kapcsolatban tett előterjesztést. A bizottság javasolja a 2013. évi koncepcióba bevenni a képviselők, ill. a 
bizottsági elnökök tiszteletdíját, valamint a tiszteletdíjak összegének meghatározását.  
 
Mészáros Sándor polgármester kéri Albert Ottót a bizottság elnökét, határozza meg a koncepció 
kiegészítésére vonatkozó javaslatát. 
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke arról kér döntést a képviselő-testülettől, hogy javasolják-e  
2013. évi koncepcióba az általa elhangzott előterjesztést, és ha igen, akkor határozzák meg annak 
összegét. 
 
Mészáros Sándor polgármester összegezve az elhangzottakat elmondja, hogy a költségvetés 
tárgyalásakor foglalkozik a képviselő-testület ezzel a kérdéssel. Amennyiben erre lehetőség nyílik, akkor 
ezzel is számolnak a következő évben. 
 
Megállapítja, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel, más javaslat nem érkezett. 
Kéri a képviselő-testületet, aki a 2013. évi koncepciót az elhangzott javaslattal történő kiegészítéssel 
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: 

 
 

186/2012. (XI.29.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti rendező elvek 
figyelembe vételével, a 2013. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját a jelen határozatban 
meghatározott tartalommal elfogadja, egyben az alábbi utasításokat adja ki: 
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Nyáregyháza Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala és Intézményei a 2013. évre vonatkozó 
költségvetési javaslatukat az alábbi irányelvek alapján készíthetik el: 
 
1. A költségvetési terv összeállításánál alapvető célkitűzés az önkormányzat működőképességének 

biztosítása, a pénzügyi egyensúly fenntartása. 
 
2. A 2013. évre vonatkozó költségvetési rendelet összeállításakor a kötelező önkormányzati feladatok 

ellátásával kapcsolatos működési kiadások az elsődlegesek. 
 
3. A már vállalt pénzügyi kötelezettségek teljesíthetőségét biztosítani kell. 
 
4.  Általános béremelés nem tervezhető. A Ktv. és Kjt. szerinti soros előrelépések, ill. egyéb kötelező 

növekedések (az érvényes minimálbér és garantált bérminimum, stb.) fedezetét a költségvetésben 
biztosítani kell. Minden intézménynél, illetve gazdálkodó szervezetnél törekedni kell a hatékony és 
célszerű erőforrás felhasználásra, gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a legnagyobb 
összeget kitevő személyi jellegű kiadások jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezésére, valamint a 
költségvetések szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára. 

 
5.  Az illetmények, munkabérek, egyéb személyi juttatások, pótlékok, költségtérítések mértéke a 

törvényekben rögzített kötelező szint felett csak a helyi önkormányzat által már költségvetési 
rendeletben jóváhagyott, és az ott meghatározott mértékű lehet. A kiemelt munkavégzésért járó 
kereset-kiegészítésre és a munkáltatói döntésen alapuló személyi juttatásokra fordítható keretetek 
vonatkozásában a következő rendező elveket kell betartani: 

 
a) A közoktatási intézményfenntartó a 2013. költségvetési évre az alábbi feladatokhoz kapcsolódó 

előirányzatokat kiemelten biztosítja a költségvetési szervek költségvetésében: a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. § (12) bekezdésében meghatározottakra, kiemelt 
munkavégzésért járó kereset-kiegészítésre, melynek számítási alapja a 2013. évben is 5.250 
Ft/fő/hónap, amely összeg magában foglalja a munkáltatót terhelő közterheket, és a járulékok 
összegét is. 

 
b) A fenntartó a munkáltatói döntésen alapuló személyi juttatásokra fordítható kereteket 

(továbbiakban: munkáltatói eltérítés) – melyek összege a közterhek (szociális hozzájárulási adó) 
mellett a költségvetésben biztosítva van a 2012. évben – a 2013. költségvetési évre az alábbiak 
szerint biztosítja a közterhek (szociális hozzájárulási adó) mellett, illetve csökkenti: 

 
• Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2011. (II.16.) számú 

Kt. rendelet 20. § (a) bekezdésében, 21. § (a) bekezdésében, 22. §. (a) bekezdésében, valamint 
a 23. § -ban meghatározottak alapján a munkáltatói eltérítésre fordítható keretet csökkenteni 
kell a 2013. évben, illetve a további években. Amennyiben a munkavállaló munkaviszonya 
megszűnt (vagy megszűnik), és munkáltatói eltérítésben részesült, ezt a keretet a munkáltató 
nem oszthatja szét az új munkavállalónak. 

 
• Az előző bekezdésben meghatározott keretet csökkenti: a keret terhére kell biztosítani a 

törvényi besorolás szerinti illetmény, munkabér, és a jogszabályban meghatározott garantált 
bérminimumra történő kiegészítést, valamint a 2013. évi kötelező soros illetmény, munkabér 
növekedés összegét. 

 
c) Az előző (b) pontban meghatározottak szerint korrigált csökkentett keretek után a közterheket 

(szociális hozzájárulási adó) a fenntartó a költségvetésben biztosítja, a munkavállaló illetménye, 
munkabére nem csökkenhet. 

 
6. A tervezhető létszámkeret a 2012. november 30. napján érvényes engedélyezett létszámkeret. 

Létszám változás csak feladatellátás változásából adódóan keletkezik. A szükséges létszámról a 
Képviselő-testület a 2013. évi költségvetési rendelet elfogadásával dönt. Az illetmény, munkabér és 
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járuléktöbblet a költségvetésben az előzőekben foglaltak szerint tervezhető. A költségvetés 
pénzforgalmi szemléletéből adódóan 2012. december 1-től 2013. november 30-ig terjedő jogosultsági 
időszakra tervezhető illetmény, munkabér és járulék a 2013. évi költségvetésben. 

 
7. Dologi kiadások összege a 2012. évi előirányzathoz viszonyítva nem növelhető (az előző évi eredeti 

előirányzatot korrigálni kell a feladat ellátás megváltozásából adódó tételekkel), az elmaradt 
feladatokkal csökkenteni kell. 

 
8. A 2013. évi elemi költségvetés tervezése során a koncepcióban meghatározott elvek betartása mellett 

a 2012. évi várható (2012.12.14. után pontosított) teljesülés adatait vegyék figyelembe.  
 
9. A felhalmozási kiadásokat nevesítve, a bevételi forrás megnevezésével együtt lehet tervezni. Csak a 

már kötelezettséggel terhelt feladatok tervezhetőek a költségvetésben. Az esetlegesen fennmaradó 
felhalmozási igény költségeit általános tartalékba helyezzük, melynek felhasználásáról a Képviselő-
testület 2013. év folyamán dönt. 

 
10. A munkába járás költségtérítése vonatkozásában az érvényben lévő jogszabályok figyelembe 

vételével megállapított összeg számolható el. A Képviselő-testület saját gépjárművel történő 
munkába járás, ill. hivatali célú kiküldetés alkalmával csak a jogszabályban foglalt minimális 
költségtérítés elszámolás elrendelését engedélyezi. 

 
11. Az önkormányzat költségvetésének előirányzataiba be kell építeni 
 

a) kiemelt feladatként a közutak állapotának javítása, további állagromlásának megakadályozása 
érdekében végzett feladatok költségeit (tervszám: 3.000 e.Ft bruttó költség).  

b) az önkormányzati önerőt a 2013. évben megjelenő pályázatokhoz (tervszám: 2.500 e.Ft bruttó 
költség). 

 
12. A polgármesteri hivatal költségvetésének előirányzataiba be kell építeni 

a) a nyáregyházi időszaki újság előállításával, terjesztésével összefüggő költségeket a 
nyilvánosság biztosítása, a lakosság tájokoztatása céljából, illetve ki kell alakítani az időszaki 
újság előállításának, terjesztésének szabályozási rendszerét (tervszám: 900 e.Ft bruttó költség). 
 

13. A Képviselő-testület elrendeli a képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelettervezet elkészítését, 
melynek elfogadásáról a költségvetési rendelet adatainak ismeretében dönt. 
 

14. A koncepcióban megfogalmazott elvek érvényesítése érdekében: 
 

a) A 2013. évi költségvetéssel összefüggő előkészítő feladatok végrehajtásához szükséges további 
intézkedéseket tegyék meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző, Intézményvezetők 
 

b) Az önkormányzat önként vállalt feladatait, valamint költségvetési előirányzat felhasználására, 
bevétel beszedésére hatással bíró rendeleteket a bizottságok tekintsék át, a 2013. évi 
költségvetést megalapozó rendelettervezetekre, rendeletmódosításokra tegyenek javaslatot. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bizottságok, Bizottsági elnökök 

 
c) A 2013. évi költségvetési egyensúly biztosítása érdekében költségvetési igényeik, és az 

önkormányzat bevételeinek összhangjának biztosítása érdekében a Polgármester koordinálásával 
kezdjék meg az egyeztetéseket, a Képviselő-testületi döntésre készítsenek előterjesztést, 
javaslatot. Az intézményvezetők tegyenek konkrét javaslatokat a koncepcióban 
meghatározottakkal, a feladatelmaradások elrendelésével összefüggésben a Képviselő-testület 
felé. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző, Intézményvezetők 
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d) A határozat 11. pont (a) alpontjában szereplő kiemelt feladattal összefüggően a Polgármester 

tegyen javaslatot a karbantartásra javasolt utakra, költségekre. 
Határidő: 2013. február 15. 
Felelős: Polgármester 

 
15. A 2013. évi költségvetés megalkotásának szakaszai, felelősei, elkészítésének határidejével 

összefüggésben. 
 

a) Az intézmények végleges költségvetési keretszámainak meghatározása 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2013. január 24. 

 
b) Rendelettervezet(ek) elkészítése 

Felelős: Jegyző, Intézményvezetők 
Határidő: 2013. január 31. 

 
c) A 2013. évi költségvetési rendelettervezet Bizottsági megvitatása 

Felelős: Bizottságok elnökei 
Határidő: 2013. február 15-ig 

 
d) A 2013. évi költségvetési rendelettervezet benyújtása a képviselő-testületnek 

Felelős: Polgármester 
Határidő: 2013. február 15. 

 
 

4.) 2013. évi belső ellenőrzési terv 
 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban átadja a szót Zinger Miklós jegyzőnek. 
 
Zinger Miklós jegyző: a belső ellenőrzés biztosítása az önkormányzat feladata. Ezek a témák olyan 
alapvető és olyan fontosságú kérdések rögzítését tartalmazzák, amelyek kulcsszerepet játszanak az 
önkormányzat gazdálkodásában és működésében. A belső ellenőrzési tervre vonatkozó határozat ennek 
megfelelően lett összeállítva. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a 
képviselő-testületet, aki a határozati javaslatban foglaltakat 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: 

 
 

187/2012. (XI.29.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nyáregyháza 
Község Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiakban 
határozza meg: 
 
1. Normatívák vizsgálata 
 
� Az ellenőrzés célja: Normatívák vizsgálata, igénylések szabályszerűsége, 

megalapozottsága. 
� Az ellenőrzés típusa: Célellenőrzés 
� Az ellenőrzés módja: Tételes vizsgálat 
� Ellenőrzési időszak: 2012. év 
� Ellenőrzés ütemezése: 2013. április 
 



– 8 – 

 

2. Helyi adó ellenőrzése 
 
� Az ellenőrzés célja: Iparűzési adó ellenőrzése, a vállalkozások által 

beadott bevallások tartalmi ellenőrzése 
� Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi ellenőrzés 
� Az ellenőrzés módja: Mintavételezés 
� Ellenőrzési időszak: Jelen időszak 
� Ellenőrzés ütemezése: 2013. június 
 
3. Kockázatelemzés 
 
� Az ellenőrzés célja: Belső ellenőrzési feladatok összeállítását 

megalapozó elemzés 
� Az ellenőrzés típusa: Célellenőrzés 
� Az ellenőrzés módja: Tételes vizsgálat 
� Ellenőrzési időszak: Jelen időszak 
� Ellenőrzés ütemezése: 2013. október 
 
4.  Tartalékkeret – a szükség szerinti soron kívüli ellenőrzési feladatokra. 

 
 
 

5.) 2013. évi pénzügyi bevételt befolyásoló rendeletek módosítása 
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy a pénzügyi bevétel alapvetően a helyi adókkal 
kapcsolatos rendelet módosítását foglalja magába. Két adónemről lehet szó: - a kommunális adóról, 
illetve a helyi iparűzési adóról. A helyi iparűzési adó a maximális két százalékos szinten van. A Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet, kéri a bizottság elnökét ismertesse 
állásfoglalásukat. 
 
Albert Ottó képviselő elmondja: a bizottság úgy döntött, hogy a telek után, illetve az építmény után 
fizetendő adót egy síkra emeli és javasolják ezt 10.000,- Ft-ban megállapítani. 
 
Maszel László alpolgármester nem ért egyet a javaslattal, véleménye szerint irreális a telek utáni adó 
duplájára történő emelése. Javaslata: építmény után 10.000,- Ft, telek után 8.000,- Ft.  
 
Kravecz Lászlóné képviselő kérdése, hogy mindenképpen indokolt-e az emelés? Amennyiben igen, 
akkor a differenciálással ért egyet. 
 
Mészáros Sándor polgármester: a koncepcióból is látható, hogy a következő évekre történő újfajta 
feladathoz történő finanszírozások kapcsán az önkormányzatok egyre inkább rá lesznek utalva a saját 
adóbevételeikre és meg kell próbálni saját maguknak megteremteni a nem kötelező kiadásokhoz 
szükséges forrásokat. Mindenképpen nehezebb lesz a helyzet a következő időszakban. A környező 
településekkel összehasonlítva az adók mértékét, Nyáregyházán ez átlagos mértékű. A telek után járó adó 
duplájára történő emelésével nem ért egyet. Szintén a 8.000,- Ft elfogadását javasolja.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés észrevétel nem érkezett. A kommunális 
adó mértékéről szóló rendeletet az elhangzott javaslatok alapján módosítani kell. Kéri a képviselő-
testületet, aki egyetért az építményadó 10.000,- Ft-ra történő emelésével, szavazzon. Megállapítja, hogy a 
képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással elfogadta.  
Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért a telek ingatlan után a kommunális adó mértékét 8.000,- Ft-ra 
emeljék, szavazzon. Megállapítja, hogy 4 igen szavazattal, 2 ellenében a javaslatot a képviselő-testület 
elfogadta. 
 
Mészáros Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, aki egyetért a magánszemélyek kommunális 
adójáról szóló rendelet fentiekben történő módosításával, szavazzon. 
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A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 6 tagja, 4 igen szavazattal, 2 ellenében, tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Képviselő-testületének 

 
23/2012. (XI.30.) sz. rendelete 

 
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 
10/1999. (XI.10.) sz. rendelete módosításáról 

 
Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény 5. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése h) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. §.   
 
/1/ A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 10/1999. (XI.10) sz. rendelet 6. §. helyébe az 
alábbi 6. §. bekezdés lép: 
 

„6. §. 
 

Az adó mértéke 
 
(1) Az adó évi mértéke adótárgyanként 10.000,- Ft.  
(2) A belterületi földrészlet után fizetendő adó mértéke 8.000,- Ft.” 
 
/2/ Ezen rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba, és 2013. január 2. napján hatályát veszíti. 
 
 
 

6.)  Óvoda költségvetés módosítási kérelme 
 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi pont tárgyalásával kapcsolatban átadja a szót a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökének, ismertesse állásfoglalásukat. 
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az óvoda költségvetési 
módosításának kérelmét támogatja, miszerint 600.000,- Ft személyi juttatásokból keletkező maradvány 
átcsoportosításának elfogadását javasolják dologi kiadásokra. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-
testületet, aki a rendelet módosításával 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 rendeletet alkotta: 
 
 

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Képviselő-testületének 

 
24/2012. (XI.30.) sz. rendelete 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló  

4/2012. (II.15.) sz. rendelet módosításáról 
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Nyáregyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) 
bekezdésében meghatározott gazdálkodási feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-
Településfejlesztési- és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a Nyáregyháza Község 
Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 4 /2012. (II.15.) önkormányzati rendelet 
módosítására a következőket rendeli el: 

 
1.§. 

 
(1) Nyáregyháza község képviselőtestülete a 2012. évi költségvetéséről szóló 4 /2012. (II.15.) 
önkormányzati rendeletében a „Napsugár” Óvoda megállapított személyi juttatások előirányzatát 
600.000,- Ft. összeggel csökkenti, a „Napsugár” Óvoda megállapított dologi kiadásainak előirányzatát 
600.000,- Ft. összeggel megemeli. 
 
(2) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és a következő napon hatályát veszíti. 
 
 
 

7.) Köztisztviselők elismerése 
 
Mészáros Sándor polgármester átadja a szót a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Elnökének mondja el a bizottság véleményét a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
Albert Ottó képviselő tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a bizottság támogatja a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja kérdés, észrevétel, más javaslat nem érkezett. Kéri a 
képviselő-testületet, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

188/2012. (XI.29.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2012. évi költségvetés személyi jellegű kiadásának összegéből 
337.096,- Ft-ot, valamint 91.016,- Ft összegű járulékot biztosít a 
köztisztviselők jutalmazására. 
 
Határidő: 2012. december 20. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
 

8.) Monor és Térsége TÖKT társulási megállapodásának módosítása 
 

Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy előreláthatóan június 
30-ig fog tudni működni a kistérségi társulás, ennek ellenére a szabályozásokat felül kell vizsgálni az év 
közbeni kilépéshez van erre elsősorban szükség. 
Kérdésként merül fel, hogy azokat a feladatokat, melyeket a kistérségi társuláson keresztül oldott meg az 
önkormányzat, hogyan fog működni 2013 második felében.  
 
Zinger Miklós jegyző: kistérségi társulást, melyeket erre a célra hoztak létre, megszűnnek. Bizonyos 
feladatok ellátását a költségvetési törvény továbbra is támogatja emelt előirányzattal.  
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Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-
testületet, aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

189/2012. (XI.29.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásbeli 
előterjesztés alapján az alábbiak szerint elfogadja a Társulási megállapodás 
módosítását: 
 
1.) A társulási megállapodás 4.1.2. pontja az alábbiak szerint kiegészül: 

A többcélú kistérségi társuláshoz csatlakozni bármikor, abból kiválni 
a települési önkormányzat képviselő-testülete által meghozott 
döntést követően 6 hónapra lehet. 
 

2.) A Társulási megállapodás 4.2.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

A kiválásról szóló-minősített többséggel hozott- döntését a 
települési önkormányzat képviselő-testülete a kiválást megelőző 6 
hónappal korábban köteles meghozni, és erről a Társulási 
Tanácsot értesíteni.  

 
3.) A megállapodás 7.4.4. pontja az alábbiak szerint kiegészül: 

A Társulás működése idején létrejövő közös vagyonból, a kilépő 
tagot a települési lakosságszám arányában megillető vagyonrészt - 
a nevesítése és értékének meghatározása mellett - kiadni kizárólag 
abban az esetben lehet, ha az nem veszélyezteti a Társulás 
működését, feladatainak ellátását. Ebben az esetben a kilépő tagot - 
külön szerződésben rögzített - használati díj illeti meg. 

 
4.) A megállapodás 8.3. pontja az alábbi kiegészítéssel módosul: 

A felosztás elvei a következők: 
• Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának 

mértékét a vagyonszaporulat létrejöttéhez. (Saját vagyon, állami 
források, egyéb támogatások). 

• Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást 
és azokat egymáshoz települési lakosságszám szerint 
arányosítani kell, ez a tulajdon-rész az arányosított részben illeti 
meg a megszűnéskor a településeket. 

 
5.) A módosítások hatályba lépésének napja: 2013. január 1.  
 
6.) Nyáregyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert a módosítás aláírására. 
 

 Felelős:  Mészáros Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
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9.) Mikrotérségi Intézményi Társuláshoz való csatlakozás 
 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy elvi hozzájárulás 
megadását tartalmazza a javaslat. Az érintett polgármesterekkel tárgyalt az ügyben, akik ebbe a társulásba 
benne voltak, azok továbbra is szeretnék ezzel a társulással elláttatni a feladatot.  
 
Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel, más javaslat nem érkezett. Kéri a 
képviselő-testületet, aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
190/2012. (XI.29.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy elvi szándékát fejezi ki az Üllő és környéke egyes 
szociális alapszolgáltatási, gyermekjóléti és pedagógiai 
szakszolgálat feladat ellátására létrehozott Mikrotérségi Intézményi 
Társuláshoz, illetve annak jogutódjaként létrejövő Önkormányzati 
Társuláshoz való csatlakozására, 2013. január 1. határnappal. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
 

10.) Állattartási rendelet felülvizsgálata 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben szerepelnek 
azok a törvények, melyek tartalmazzák az állattartáshoz kapcsolódó jogszabályi formákat.. Magasabb 
szintű jogszabályok léptek életbe, ezért új rendeletet kell alkotni. 
 
Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-
testületet, aki az előterjesztés szerinti rendeletet 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 

 
25/2012. (XI.30.) sz. rendelete 

 
az állattartás céljára szolgáló épületek védőtávolságairól 

 
Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi XLV. törvény 
8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. Értelmező rendelkezések 

1. § 
 
a) nagytestű haszonállat: ló, szarvasmarha, bivaly, szamár, öszvér. 
b) kistestű haszonállat: sertés, juh, kecske. 
c). apró haszonállat: baromfifélék, galamb, házinyúl, prémes állat ( nutria, róka, pézsma, nyérc, 
nyest, görény, stb.). 
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2. Állattartással kapcsolatos építmények elhelyezése 
 

2. § 
 
Az állattartó építmény, trágyatároló védőtávolságai (méterben): 
 
a.) Nagytestű haszonállat: 
db. Lakóépülettől    ásott kúttól fúrtkúttól csatlakozó vízvezetéktől         vízvezetéki kerti csaptól 
   1 – 5    6   15    5   2     3 
  6 - 20   20  30   10   4     6 
21 - 30   30   45   15   6     9 
30 felett  A védőtávolságok eseti elbírálás alapján kerülnek meghatározásra. 
 
b.) Kistestű haszonállat: 
db. Lakóépülettől    ásott kúttól fúrtkúttól csatlakozó vízvezetéktől         vízvezetéki kerti csaptól 
  1 - 10  6   15     5  2     3 
11 - 20   20   30  10   4     6 
20 felett 
minden 20. 
állat után    +10       +15      +5             +2             +3 
 
c.) Apró haszonállat: 
c.a.) baromfi  
db. Lakóépülettől    ásott kúttól fúrtkúttól csatlakozó vízvezetéktől         vízvezetéki kerti csaptól 
  1 -   50    6   15   5  2     3 
51 - 100  15   22   7   3    4 
101 felett       20         30      10       4    6 
 
c.b.) egyéb állat: 
 Lakóépülettől    ásott kúttól fúrtkúttól csatlakozó vízvezetéktől         vízvezetéki kerti csaptól 

30   45             15   6     9 
 

3. Záró rendelkezések  

3. § 
 
Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

4. § 
 

Hatályát veszti Nyáregyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi állattartás 
szabályairól szóló 1/2008. (II. 12.) önkormányzati rendelete. 
 
 
 

11.) Osztálylétszámmal kapcsolatos döntés 
 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban átadja a szót a képviselő-testületnek, 
mondják el véleményüket. 
 
Bagoly Lászlóné képviselő: az előterjesztés óta eltelt időszakot felvázolva elmondja, hogy időközben 
lezajlott a diák önkormányzati ülés, melyen napirendként szerepelt az osztálylétszámmal kapcsolatos 
kérdés, és többségi szavazással támogatták az osztály egyben maradását. A szülői közösségi értekezlet 
következő héten lesz. Időközben az érintett szülők által megfogalmazott kérvényt kapott, melyben 
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egységesen kérik az osztály egyben maradását. Indoklásuk leírják, hogy az osztályfőnök olyan erős 
közösséget kovácsolt az osztályból, mely megbonthatatlan anélkül, hogy a gyerekek lelke ne sérüljön. 
 
Elmondja még, hogy Vajasné Kovács Éva valóban egy erős közösséget kovácsolt az osztályból. 
Rendszeresen látogat osztályokat és tapasztalata szerint néhány kollégája fele létszámú diákkal nem képes 
olyan eredményeket felmutatni, mint Vajasné Kovács Éva. Szeretné a Kovács István Díj Kuratóriumi 
tagjainak figyelmébe ajánlani, hogy év végén pedagógus díjazott az említett pedagógus legyen. 
 
Maszel László alpolgármester: örömmel hallja az igazgató asszony által elmondottakat. Korábbi 
időszakban évekig harcolt nevezett pedagógus kiemeléséért az óvoda pedagógusi munkaköréből. 
Ígéreteket kapott. Számára most ez lelki elégtétel és büszke arra, hogy ez megvalósult. 
 
Kravecz Lászlóné képviselő véleménye, hogy Vajasné Kovács Éva pedagógust megerősítette az, hogy az 
óvodában dolgozhatott, hiszen megfelelő alapokra tudta helyezni azt, amit majd az iskolában csinálnia 
kell, ez hátrányára nem vált. Az, hogy jól végzi dolgát megerősíti.  
Úgy gondolja, mind pedagógiailag, mind gazdaságilag nagyon jó döntés lenne az osztály egyben 
maradása. Év közben szétbontani a közösséget pedagógiai melléfogás lenne, másrészt a szülők eléggé 
elszántak.  
Javasolja az igazgató asszonynak – amennyiben az iskola költségvetése megengedi – dotálni ezt a 
munkát, látva az osztálylétszámokat, csak az ő osztálya ilyen kiemelkedő.   
 
Lipót Pál Józsefné óvodavezető: reagálva Maszel László alpolgármester hozzászólására elmondja, hogy 
Vajasné Kovács Éva az óvodában kezdte pályafutását és ott is jó pedagógus volt. Amikor ő jelezte, hogy 
szeretne átmenni az iskolába, az első lehetőség alkalmával ez meg is történt. Örül annak, hogy ott is 
megállja a helyét, jelenleg is ismeri az ott végzett munkáját, és büszke arra, hogy az óvodából került ki. 
 
Bagoly Lászlóné képviselő válaszolva Kravecz Lászlóné képviselő javaslatára elmondja, hogy a 
minőségi bérpótlék most került kiosztásra és egyértelműen megnyilvánul Vajasné Kovács Éva felé az 
elismerése. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a 
képviselő-testületet, aki az előterjesztésben szereplő első határozati javaslatot elfogadja, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 6 tagja, 5 igen szavazattal, 1 ellenében, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

191/2012. (XI.29.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2012-2013. nevelési évre engedélyezi a Nyáry Pál Általános Iskola 
és AMI intézménybe a második évfolyamos osztályra megállapított 
maximális létszám a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
(továbbiakban: közoktatási törvény) 3. számú mellékletének II/7. 
pontja szerinti húsz százalékkal meghaladó számú gyermek 
felvételét. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Bagoly Lászlóné iskolaigazgató 

 
Mészáros Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, aki az előterjesztésben szereplő második 
határozati javaslatot elfogadja, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 6 tagja, 5 igen szavazattal, 1 ellenében, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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192/2012. (XI.29.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2012-2013. nevelési évre engedélyezi a Nyáry Pál Általános Iskola 
és AMI intézménybe a második évfolyamos osztályra megállapított 
maximális létszám a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
3. számú mellékletének II/8. pontja szerinti tíz százalékkal 
meghaladó számú gyermek felvételét, amennyiben az ott 
meghatározottak ezzel egyetértenek. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Bagoly Lászlóné iskolaigazgató 

 
 
 

12.) Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatokról 
 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban átadja a szót a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Elnökének, ismertesse állásfoglalásukat. 
 
Albert Ottó képviselő: a bizottság mindkét határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-
testületnek. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-
testületet, aki az előterjesztés első határozati javaslatát 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: 

 
 

193/2012. (XI.29.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj „A” típusú kiírására, 2012/2013. tanév 
második és 2013/2014. első félévére vonatkozóan érkezett pályázatokat az 
alábbiak szerint bírálja el: 
 

1. Leskó András  (Wekerle S. u. 12.) 5.000,- Ft/hó 
2. Kun Alexandra (Wekerle S. u. 6.)  5.000,- Ft/hó 
3. Baár Bernadett  (Kossuth L. u. 61.)  5.000,- Ft/hó 
4. Varga Ágota   (Arany J. u. 21.)  5.000,- Ft/hó 
5. Nagy Kitti Ildikó (Toldi út 10.)   5.000,- Ft/hó 
6. Monori Anita  (Wekerle S. u. 10.)  5.000,- Ft/hó 
7. Bíró Bálint  (Wekerle köz 5.)  5.000,- Ft/hó 
8. Bíró Tamás  (Wekerle köz 5.)  5.000,- Ft/hó 
9. Rab Zoltán  (Széchenyi u. 16.)  5.000,- Ft/hó 
10. Kiss Margit Nóra (Illatos út 16.)   5.000,- Ft/hó 
11. Lipót Zsolt   (Rózsa u. 5.)   5.000,- Ft/hó 
12. Vajas Réka  (Wekerle S. u. 8.)  5.000,- Ft/hó 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
Mészáros Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, aki az előterjesztés második határozati 
javaslatával egyetért, 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: 

 
 

194/2012. (XI.29.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj „B” típusú kiírására, 2013/2014., 
2014/2015. és 2015/2016. tanévre vonatkozóan érkezett pályázatot az alábbiak 
szerint bírálja el: 
 

1. Kemencei Richárd (Arany János út 25/b)  5.000,- Ft/hó 
2. Monori Dóra  (Wekerle S. u. 10.)  5.000,- Ft/hó 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
 

13.) Igazgatási szünet elrendelése 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy az elmúlt két évben a polgármesteri 
hivatalban igazgatási szünet volt a két ünnep közötti időszakban, a ledolgozások miatt most három 
munkanapra vonatkozik a szünet, nevezetesen 21., 27., 28-ra. Átadja a szót a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökének mondja el a bizottság állásfoglalását. 
 
Albert Ottó képviselő elmondja, hogy a bizottság egyhangú döntése alapján támogatja a határozati 
javaslatban foglaltak elfogadását. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-
testületet, aki az igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelettervezetet 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 

 
26/2012. (XI.30.) sz. rendelete 

 
igazgatási szünet elrendeléséről 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők jogállásáról 
szóló 2011. évi CXCIX. Törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
E rendelet hatálya kiterjed Nyáregyháza község Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) 
foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, ügykezelőre és munkavállalóra. 
 

2. § 
 
Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hivatal 2012. évi munkarendjében 2012. 
december 21., 27., 28. napokra igazgatási szünetet rendel el. 
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3. § 
 
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) E rendelet 2013. január 1. napján hatályát veszti. 

 
Mészáros Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, aki a napirendi ponttal kapcsolatos határozati 
javaslatot elfogadja, mely az igazgatási szünet munkaszervezési intézkedéseinek megtételére vonatkozik, 
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: 

 
 

195/2012. (XI.29.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

1.) Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Nyáregyháza község Polgármesteri Hivatalában 2012. december 
21., 27., 28. napokra elrendelt igazgatási szünet kapcsán – a 
zavartalan feladatellátás érdekében – felkéri a jegyzőt a szükséges 
munkaszervezési intézkedések megtételére. 
 
2.) Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkéri a jegyzőt, hogy az elrendelt igazgatási szünetről a lakosságot 
és a társhatóságokat előzetesen tájékoztassa. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal. 
 
 
 

14.) Továbbtanulás támogatása 
 
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 támogatta a bizottság a határozati javaslatot. Az 
igazgatóhelyettes továbbtanulási támogatásáról a munkáltatónak, vagyis az iskola igazgatójának kell 
dönteni. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-
testületet, aki a határozati javaslatban foglaltakat elfogadja, 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: 

 
196/2012. (XI.29.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Szegedi Tudományegyetem által szervezett kétéves közoktatási 
intézményvezetői képzés 480.000,- tandíjának 80 %-át Bagoly 
Lászlóné iskolaigazgató részére biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
vonatkozó tanulmányi szerződést írja alá. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
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15.) Falumegújítási pályázat határozat módosítása 
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy a 167/2012. sz. kt. határozatban rögzítetteknek 
megfelelően elfogadta a képviselő-testület, hogy pályázatot nyújt be az önkormányzat a régi hivatal, 
jelenlegi múzeum felújítására. A határozat módosítására azért van szükség, mert fontos lenne a két épület 
közötti park rekonstrukciója is. Ez viszont már átnyúlik a jelenlegi hivatal épület helyrajzi számára, 
illetve beírásra került a beruházás nettó összköltsége, valamint az új VM rendelet szerint kell a 
határozatot mellékelni a pályázathoz. 
 
Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-
testületet, aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

197/2012. (XI.29.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő 306/3 helyrajzi számon szereplő múzeum-épület felújítását, 
az épülethez kapcsolódó zöld felület rendezését, valamint az önkormányzat 
tulajdonában lévő 306/4 helyrajzi számon szereplő zöld felület rendezését 
magába foglaló nettó 9.798.532,- Ft összköltségű fejlesztését meg kívánja 
valósítani, ennek érdekében pályázatot nyújt be az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és- fejlesztésre LEADER Helyi 
Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások 
részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet szerint. 
A Képviselő-testület a megvalósításhoz szükséges önrészt költségvetésében 
biztosítja. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához 
szükséges intézkedéseket, nyilatkozatokat tegye meg. 
A Képviselő-testület a 167/2012. számú határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
 

16.) 80 éven felüliek megajándékozása 
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy a 80 éven felüliek karácsonyi ajándékozása már 
hagyomány a községben. Átadja a szót a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökének, 
ismertesse állásfoglalásukat. 
 
Albert Ottó képviselő: a bizottság támogatja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy 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 6 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
198/2012. (XI.29.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2012. évben 87 fő, Nyáregyháza 80 év feletti lakosát 2500,- Ft/fő 
értékben karácsonyi csomaggal ajándékozza meg. 
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A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2012. 12. 23. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester. 

 
 
 

17.) Hó eltakarítási feladatok ellátása 
 
Mészáros Sándor polgármester átadja a szót a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Elnökének ismertesse állásfoglalásukat a napirendi ponttal kapcsolatosan. 
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben 
szereplő „A” határozati javaslat elfogadását támogatja a bizottság. 
 
Kravecz Lászlóné képviselő egyetért a javaslattal, mivel panasz még eddig nem merült fel a munkával 
megbízott személy ellen. 
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy Rácz István megbízási díja több éve azonos, így fenti 
javaslatokkal egyetértve kéri a képviselő-testületet, aki az előterjesztés „A” határozati javaslatát 
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: 

 
 

199/2012. (XI.29.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzati utak 2012. év telén elvégzendő hó eltakarítási 
munkálatokkal Rácz Istvánt bízza meg, 6 000,- Ft +Áfa/óra díjazás 
ellenében. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szükséges 
szerződést kösse meg, a feladat teljesítése után a munkadíj 
kifizetéséről gondoskodjon 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
 

18.) Közvilágítási lámpatestek beszerzése 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a napirendi pontot a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság elnökét ismertesse állásfoglalásukat.  
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke elmondja, hogy a határozati javaslatban foglaltakkal 
egyetértenek, azt elfogadásra javasolják. 
 
Bagoly Lászlóné képviselő távozik az ülésteremből, a képviselők létszáma: 5 fő 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy 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 5 tagja, 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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200/2012. (XI.29.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megbízza a polgármestert, hogy a település közigazgatási területén 
belül közvilágítást biztosító közszolgáltatóval egyeztetve mérje fel a 
határozat mellékletét képező táblázat szerinti két helyszín 
közvilágítási állapotát és kérjen ajánlatot a lámpatestek telepítésére 
vonatkozóan. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
 

19.) Telefonkönyv ajánlat 
 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy a település hirdetésére 
vonatkozó árajánlat elfogadásáról kell dönteni. A napirendi pontot a Pénzügyi, Településfejlesztési és 
Ügyrendi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság elnökét, ismertesse állásfoglalásukat. 
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke az árajánlatot elutasították, nem javasolják elfogadásra a 
képviselő-testületnek. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy kérdés, észrevétel 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 5 tagja, 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

201/2012. (XI.29.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy a Magyar Telefonkönyv Kiadó Társaság hirdetési 
ajánlatával nem kíván élni. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy határozatáról az ajánlattevőt 
értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
Bagoly Lászlóné képviselő visszatér az ülésterembe, a képviselők létszáma: 6 fő 
 
 
 

20.) Egyebek 
 

a) Régiós különválás kezdeményezése 
 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy a következő év 
februárjáig van Magyarországnak arra lehetősége, hogy kérelmezze a NUTS 2-es régió besorolások 
újrarajzolását. Az önkormányzat esetében ez azért fontos, mert Pest megyében élünk és ez régóta 
megoldandó feladatot ad a Pest megyei önkormányzatoknak is. Az Európai Unió kedvezőbb feltételekkel 
azokat a régiókat támogatja, amelyek a leszakadó régiók közé tartoznak. Ezek azok a régiók, melyek 75 
%-os európai színvonalúak a GDP arányhoz mérve. Jelenleg folynak az EU-s tárgyalások és a Pest 
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megyei települések vezetői úgy gondolják, hogy ha nem lépnek, nem döntenek, akkor ezt más helyettük 
nem fogja megtenni. Természetesen nem garancia, ha adott esetben az összes Pest megyei település így 
dönt, akkor ez létre is fog jönni. Azt is tudni kell, hogy kevésbé hatékonyan használta fel a másik hat 
régió az EU-s forrásokat, mint ahogy felhasználta Közép-magyarországi régió. Nonszensz, hogy olyan 
településeken voltak milliárdos beruházások, melyek ebben a régióban nem volt elérhető, viszont sokkal 
nagyobb szükség volna arra, hogy itt megvalósuljon például kerékpárút, útépítések, energia hatékony 
beruházások, megújuló energia, stb. Ezekből a Közép-magyarországi régió ki volt zárva. Gomba Község 
Önkormányzata próbálja összefogni ezt a kezdeményezést és véleménye, hogy minden Pest megyei 
településnek e mellé kell állnia, és ezt a kezdeményezést támogatni. Átadja a szót a képviselő-testületnek. 
 
Maszel László alpolgármester véleménye, hogy a kezdeményezést mindenféleképpen támogatni kell. 
Korábbi években is volt hasonló kezdeményezés, melyet az akkor képviselő-testület is támogatott. 
 
Kravecz Lászlóné képviselő: egyetért a javaslattal, emlékei szerint a korábbi kezdeményezést csak két 
település nem támogatta. A döntés bekerült a megyéhez, de arról, hogy ezeket a döntéseket hogyan 
fogadták, reagálás nem történt.  
Nagy hátrányban van a Közép-Magyarország, a pályázatok nagy részében ez a régió nem szerepel, 
pontosan azért, mert a GDP olyan magas Budapest miatt.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a 
képviselő-testületet, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

202/2012. (XI.29.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

1.) Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja Gomba Község Önkormányzatának kezdeményezését 
arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi Közép-magyarországi Régió az 
Európai Unió 2014-2020 közötti programozási időszakában két 
NUTS 2 szintű területi egységet alkosson: Budapestet és Pest 
megyét. 
 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogató 
határozatról Gomba Község Önkormányzatát írásban tájékoztassa. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
 

23.) Polgármesteri tájékoztató 
 
 
- Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. beszámolója 
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja: a beszámoló lényegi része a rendszer működéséhez szükséges 
lerakási díj emelésére vonatkozik. A gesztortól írásban kérte, hogy konzorciumi ülésen tárgyalják meg a 
kérdést, illetve véleményt kért a beszámolóról, valamint esetleg van-e más javaslat a rendszer további 
működésére, viszont erre válasz még nem érkezett. Ha dönt a képviselő-testület e tárgyban, akkor kéri 
arról döntsenek, hogy mit képviseljen ezen a konzorciumi ülésen. Átadja a szót a képviselő-testületnek. 
 
Albert Ottó képviselő hiányolja a Hírös Kft. ügyvezetője által korábban ígért leltár elszámolását. Nem 
érti, hogy ha a komposztáló az üzemeltetési engedélyét csak 2011-ben kapja meg, hogy üzemelhetett 
addig?  
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Nagyon soknak tartja a Ceglédi Régióban a 22.38 %-os emelés mértékét, melyet nem fog megszavazni. 
Kéri a polgármester urat, hogy az önkormányzat részéről a regionális konzorciumi értekezleten vonja 
felelősségre a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. vezetőjét, valamint a gesztor önkormányzatot az engedély 
nélküli üzemeltetésért.  
 
Maszel László alpolgármester véleménye szerint a gesztor önkormányzatot kellene felelősségre vonni, 
mert az évek óta az önkormányzatok által fizetett pénzek elfolytak. Tudomása szerint az 
önkormányzatnak milliókkal tartoznak. A műszaki ellenőrt is felelősségre kellene vonni, hogyan tudta 
nem megfelelő gépekkel átvenni az üzemet. Az engedélyek beszerzése sem a Rudics úr feladata, hanem a 
gesztor önkormányzatnak.  
 
Kravecz Lászlóné képviselő véleménye szerint is a gesztor önkormányzat, aki a hibát elkövette. 
Véleménye szerint a polgármester urat azzal kell felhatalmazni, hogy érdeklődje meg a többi település 
hozzáállását a témához, hiszen a ceglédi régióban sem egyedül van az önkormányzat. Az áremelést 
nagyon magasnak tartja. A Hírös ügyvezetőjére nem tud haragudni, mivel a településen végzett 
munkájukkal elégedett, amit ígért betartotta, mint szolgáltató.  
 
Mészáros Sándor polgármester is úgy látja, hogy a szelektív hulladékgyűjtés jól működik a településen, 
de nem tartja elfogadhatónak ezt a magas díjemelést.  
 
Albert Ottó képviselő megállapítása, hogy a Hírös Kft. dolgozóinak béremeléséhez az önkormányzatnak 
semmi köze, gazdálkodja ki részükre a cég.  
 
Maszel László alpolgármester javasolja, hogy az infláció mértékével azonos díjemelést javasol. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a 
képviselő-testületet, aki egyetért a javaslattal, miszerint a polgármester a konzorciumi ülésen maximum 
az infláció mértékével azonos díjemelést képviseljen Nyáregyháza Önkormányzata részéről, 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: 

 
203/2012. (XI.29.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megbízza a polgármestert, hogy a regionális hulladéklerakó 
működtetésével kapcsolatos konzorciumi ülésen maximum az 
infláció mértékével azonos díjemelést képviseljen. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
- Innoterv Magyarország Zrt. felszámolása 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2012. november 15-én az 
Innoterv Magyarország Zrt. felszámolását kezdeményezték. Várható, hogy a tartozások, követelések 
rendezésre kerülnek. Egyenlőre nem tudni milyen esélye van megkapni az önkormányzatnak az 
Innoterves tartozásokat, az igénybejelentés természetesen megtörtént. A mai napig az önkormányzat felé 
18.715.335,- Ft. Mivel felszámolási eljárásról van szó, azzal is számolni kell, hogy a hátralévő időszakra 
kerülnek hozzáadásra ehhez az összeghez a tőketartozás és ezzel együtt követelésünk az Innoterv felé 
58.514.103,- Ft. Ez az összeg került rögzítésre a rendszerben és ezt szeretné az önkormányzat képviselni 
a továbbiakban a felszámolási eljárás során. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a követelés 
rögzítésének költsége 1 %, de maximum 200.000,- Ft volt. 
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- Önkormányzatnál történő változások 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy az építéshatóság elkerül a településről. 
Jelenleg két előadó van, akik ezen a területen dolgoznak és 4 településnek az ügyeit intézik 
Nyáregyházán, ebből a két dolgozóból az egyik nyugdíjba megy, a másik pedig egyéb műszaki 
dolgokkal is foglalkozó ügyintéző. Elképzelése szerint Gaszler Gabriella maradna itt a településen, mert 
szükség van műszakis kollégára, illetve szükséges a pályázati lehetőségeknek kihasználása, tehát ez is 
plusz feladatot adhat számára. A jelenleg benyújtott törvénymódosító javaslatnak megfelelő létszám 
dolgozik a polgármesteri hivatalban, tehát nem kerül túllépésre a létszámkeret.  
 
 
- Tanyafejlesztési pályázat 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a külterületi utakra beadott pályázat 
sikertelen, Pest megyében egy önkormányzat tudott nyerni.  
 
 
- Távhődíj  tartozás 
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy néhai Kaszner Margit budapesti lakásában távhődíj 
tartozás volt, mely 130.000,- Ft összegben kifizetésre került. 
 
 
- Adóslista közzététele 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy törvénymódosítás történt az 
adóhátralékosok közzététele vonatkozásában, magánszemélyek esetében az 50.000,- Ft feletti, cégek 
esetében pedig csak a 100.000,- Ft feletti tartozókat lehet nyilvánosságra hozni. 
 
 
- Petíció beadása 
 
Mészáros Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy az írásos anyaggal kapcsolatosan 
mondják el véleményüket. 
 
Maszel László alpolgármester elmondja, hogy neki adták át a petíciót, melyet több mint százan írtak alá a 
helyi lakosság részéről. Az abban leírtakkal teljes mértékben egyetért, mivel egy pár ember a roma 
lakosság köréből ennyi ember életét megkeseríti és ellehetetleníti. Számtalan esetben a pilisi rendőrőrs 
parancsnokának jelezték ezt a problémát, de reagálás részükről nem történt. Amikor életveszélyes 
fenyegetés volt, akkor sem intézkedtek megfelelően a kihívott járőrök.  
Új parancsnoka lesz a pilisi rendőrőrsnek és bízik benne, hogy „komolyabban” veszi a nyáregyházi 
problémákat.  
Felveti annak lehetőségét is, amennyiben nem történik változás abban, hogy a körzeti megbízott ne más 
településeken teljesítsen szolgálatot, hanem Nyáregyházán, akkor forduljanak a médiához, mert 
véleménye szerint segítséget ezekkel a személyekkel szemben a település lakossága nem kap.  
 
Albert Ottó képviselő: egyetért az alpolgármester által elmondottakkal. Kijelenti, hogy Magyarországon 
cigánybűnözés van. A rendőrök kezébe olyan semmitmondó törvények vannak, melyek ezen személyekre 
nem vonatkoznak. Elmondja, hogy a kisebbség a tisztességes embereken élősködik. Egyetért azzal, hogy 
a petíciót a Monori Rendőrkapitányságra el kell küldeni. Ha nem történik intézkedés a kapitányság 
részéről, kilátásba helyez drasztikusabb lépéseket is.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a 
képviselő-testületet, aki az elhangzott javaslattal egyetért, mely szerint a petíciót juttassák el a Pilisi 
Rendőrőrsre és a Monori Rendőrkapitányságra, 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: 

 
 

204/2012. (XI.29.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megbízza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező 
petíciót juttassa el a Pilisi Rendőrőrsre és a Monori 
Rendőrkapitányságra 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
Egyéb hozzászólás: 
 
Maszel László alpolgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a körzeti megbízottal tartja a kapcsolatot. 
Bízik abban, hogy be fogja váltani azt a keménységet, amit már korábban is elvártak tőle.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett, a napirenden 
szereplő kérdéseket a Képviselő-testület megtárgyalta, az ülést 1850 órakor bezárja. További napirendi 
pont tárgyalását a képviselő-testület zárt ülésen folytatja. 
 
 
 
 
 

- kmf - 
 
 
 
 
 
 Mészáros Sándor Zinger Miklós 
 polgármester jegyző 
 
 
 


