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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 12. napján 

délután 1700 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry 
Pál u. 37. szám alatt. 

 
Jelen vannak:  
  
  szavazati joggal:   Mészáros Sándor polgármester  

Albert Ottó 
Bagoly Lászlóné 
Csiló Istvánné 
Kravecz Lászlóné  
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. A képviselő-testület az ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 

1.) Az önkormányzat hitelátvállalással kapcsolatos döntése 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

2.) Döntés az általános iskola működtetéséről 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

 

1.) Az önkormányzat hitelátvállalással kapcsolatos döntése 

 

Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy az első napirendi pontról már korábban határozott a 
képviselő-testület, de pontosítások után a formahatározatnak megfelelően újra kell dönteni.  
 
Megállapítja, hogy 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: 

 
208/2012. (XII.12.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
1. Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvénye) 76/C 
§-ban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt 
feltételekkel tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az állam 
által biztosított, egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési 
támogatást, azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a 
költségvetési törvény a támogatás igénybevételét lehetővé teszi. 

2. A képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én 
adósságrendezési eljárás alatt nem áll. 

3. A képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény 286. § alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt 
adósságelemek tőke és járulékrészét, valamint egyéb költségeit az 
önkormányzat helyett az állam közvetlenül megfizesse a 
hitelezőknek/kölcsönnyújtóknak. 
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4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
önkormányzat nevében:  

a.) a hitelezők/kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tőke és 
járulékrészéről, valamint egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot 
aláírja, 

b.) a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges 
adatokat a Magyar Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges 
nyilatkozatokat, igazolásokat, egyéb dokumentumokat, 

c.) a költségvetési törvény 76/C § (10) bekezdésében meghatározott 
megállapodást megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős 
miniszter kezdeményezi. 

5. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik 
olyan betéttel, vagy egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami 
kifejezetten a konszolidációval érintett adósságelemhez kapcsolódik, 
illetve annak fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál.  

6. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 76/C § szerinti 
adósságkonszolidáció során a Magyar Államkincstár a banktitkot 
képező, az önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez szükséges 
adatokat, információkat, megismerje és kezelje. 

 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
Határidő: 2012. december 17. 

 
 

2.) Döntés az általános iskola működtetéséről 

 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület korábbi döntésében kimondta, hogy 
az önkormányzat nem képes működtetni az iskolát a következő költségvetési évben .Ettől a döntéstől még 
el lehet térni, amikor az önkormányzat megkapja a fenntartói hozzájárulás összegéről szóló számot. Ez 
most megtörtént és kilenc napon belül kell dönteni a képviselő-testületnek arról, ha szeretné az 
önkormányzat az iskola működtetését átadni. A fenntartói hozzájárulás összege havi 2.208.000,- Ft. Ez az 
összeg az önkormányzat helyi adóbevételének az 5 %-át éri el, egy évben 26.500.000,- Ft-ot jelent. Ha ezt 
választja a képviselő-testület, akkor a jövő évi összes adóbevétel 50 %-át az iskola fenntartására kell 
fordítani úgy, hogy az intézmény átadásra kerül az Intézményfenntartó Központnak. 
Összességében a várható teljesítés alapján a teljes kiadás 31.156.000,- Ft, ami az idei évi várható 
tényleges kiadást fogja jelenteni.  
 
Átadja a szót a képviselő-testületnek, mondják el észrevételeiket, javaslataikat. 
 
Ország Mihály András képviselő kérdése: ha az állam átvállalja a működtetést, akkor átvállalja a 
technikai személyzet fizetését is, és mi történik az iparűzési adóval? 
 
Zinger Miklós jegyző: az iparűzési adóhoz nem nyúlnak hozzá, de annak a terhére megállapítanak 
kötelezettségeket.  
 
Mészáros Sándor polgármester: ha az önkormányzat kifizeti a fenntartói hozzájárulást és ha például 
beázik az épület, akkor a javítás költségét a működtetőnek kell kifizetnie. 
 
Ország Mihály András képviselő kérdése milyen indokok szólnak amellett, hogy az önkormányzat tartsa 
meg a működtetést? 
 
Zinger Miklós jegyző: ami biztos, hogy évi 26 MFt-ot fog az önkormányzat fizetni az iskola 
működtetésére.  
 
Kravecz Lászlóné képviselő kérdése: ha az iskola átkerül a tankerületi igazgatóhoz, akkor ő megteheti, 
hogy a technikai dolgozókat elküldi? 
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Mészáros Sándor polgármester válaszolva a kérdésre elmondja, hogy konferencián elhangzott a 
besorolások felülvizsgálata, - igaz a pedagógusokra vonatkozóan - de ott is vannak olyan szempontok, 
hogy ha az iskola nem helyesen sorolt be valakit, akkor is megtartják a dolgozókat, vagy biztosítanak 
lehetőséget a képesítések megszerzésére. A működtetéshez hozzátartoznak a technikai dolgozók.  
 
Albert Ottó képviselő: biztosíték semmire nincs, a szerződések sincsenek készen. A továbbiakban 
felmerülnek olyan kérdések, hogy ha vagyonkezelésbe átadja az önkormányzat az iskolát, és ha 
rendezvényt szeretne az önkormányzat itt tartani, akkor bérleti díjat kell fizetnie? Kizártnak tartja a 
döntést, mert konkrétumok nincsenek. Nincs leírva, hogy az állam mit vállal. 
 
Zinger Miklós jegyző reagálva a felvetésre elmondja, hogy a konferencián érintve volt ilyen kérdés, és 
azt mondták, megállapodást kell kötni, melyben rendezik, hogy tanításon kívül melyek azok az 
időpontok, amikor az önkormányzat úgy rendelkezhet vele, mint korábban. Ez egy külön megállapodásos 
kérdés.  
A döntéssel kapcsolatban elmondja, hogy ha nem határoz a képviselő-testület, azzal kijelenti, hogy 
működteti az iskolát.  
 
Ország Mihály András képviselő kérdése: ha vállalja az önkormányzat a teljes működtetést, az is 2015-
ig szól? 
 
Zinger Miklós jegyző igennel válaszol. Legközelebb bármelyik döntésen a változtatásra csak 2015-ben 
lehetőség.  
 
Ország Mihály András képviselő: szeretnének úgy dönteni, hogy ez a településnek jó legyen. Kérdése, 
hogy ha az önkormányzat vállalná a működtetést, az mibe kerülne, és nehéz lenne-e az összeg 
kigazdálkodása. 
 
Mészáros Sándor polgármester válaszolva a kérdésre elmondja, hogy a 26,5 MFt  a helyi 
adóbevételeknek a fele. Az elfogadott költségvetési törvény szerint nem javult a helyzet és nem lehet 
tudni, hogy a következő évben hogyan fognak mérlegegyenleges költségvetést készíteni, úgy hogy nem 
lehet hitellel számolni a bevételi oldalon. A feladatfinanszírozási rendszer az önkormányzatok nagy 
részének nem adja meg a biztonságot, hogy a következő években olyan költségvetést tudjanak 
megalkotni, amivel a korrektül tudják működtetni a település gazdálkodását.  
 
Kravecz Lászlóné képviselő: ha amellett döntenek, hogy megtartják az iskola működtetésének jogát, 
legalább annyira sötétbe tapogatóznak, mint ellenkező esetben.  
 
Bagoly Lászlóné képviselő: az általa összegyűjtött információk alapján mindenféleképpen úgy járnak jól, 
ha a működtetést is átadják, mert a mostani kimutatás szerint is 5 MFt-tal magasabb az összeg, mint ami a 
hozzájárulás. Ehhez ha még hozzáveszi az inflációt, az energiaárak emelkedését, amivel minden évben 
számolni kell, véleménye szerint 2015 augusztusáig jól járnának, ha átadnák a működtetést és fenntartást 
az államnak. De aggályos számára ennek az átadásnak a humán oldala, mivel hallotta, hogy az állam nem 
titkolt szándéka, hogy ha a működtetést is átveszi, akkor a humánerőforrással tud úgy manipulálni, hogy a 
technikai személyzetet kiszervezi. 
 
Mészáros Sándor polgármester reagálva a felvetésre elmondja, hogy azt el kell fogadni, hogy ha az 
iskola működtetése átadásra kerül, akkor nyilván nem az önkormányzat fog dönteni a személyi 
állományról.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a 
képviselő-testületet, aki elfogadja a fenntartói hozzájárulást és nem képes saját erőből az iskola 
működtetésére, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 6 tagja, 3 igen szavazattal, 1 ellenében és 2 tartózkodás mellett nem született döntés.  
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Zinger Miklós jegyző felkéri a képviselő-testületet a döntéshozatalra, mivel tartózkodással olyan 
helyzetet teremt, ami problémát fog eredményezni.  
 
Mészáros Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat 
vigye tovább az iskola működtetését, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 6 tagja, 1 igen szavazattal, 3 ellenében és 2 tartózkodás mellett nem született döntés.  
 
Mészáros Sándor polgármester tanácskozási szünetet rendel el. 
 
 
Szünet után: 

 

Mészáros Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, aki az eredeti határozati javaslatot elfogadja, 
miszerint az önkormányzat vállalja, az iskola működtetéséhez megállapított hozzájárulás fizetését, 
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: 

 
 

209/2012. (XII.12.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Nkt. 74. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat 
rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a saját 
tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó központ által 
2013. január 1-jétől fenntartott köznevelési intézmény feladatainak 
ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon működtetéséhez 
megállapított hozzájárulás megfizetését vállalja. 

 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett, a napirenden 
szereplő kérdéseket a Képviselő-testület megtárgyalta, az ülést 1800 órakor bezárja.  
 
 
 
 

- kmf - 
 
 
 
 
 Mészáros Sándor Zinger Miklós 
 polgármester jegyző 
  
 


