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I. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18. 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 
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 5 tagja megjelent. Napirendi pontok sorrendjének 
felcserélését javasolja: a 2. napirendi pont tárgyalását meg kell, hogy előzze egy közbeszerzési bizottsági 
döntés, melyhez tagokat kell választani zárt ülésen. Szintén a zárt ülésen kell tárgyalni a 10. és 12. 
napirendi pontokat. Az egyebek napirendi ponthoz javasolja felvenni: a) DÉMÁSZ Petőfi utca 12/3. 
lakásbérleti jogviszonyának folytatása, b) iskolai záró rendezvény. Ország Mihály András képviselő 
javasolja, hogy az óvodával kapcsolatos két napirendi pontot vegyék előre, majd ez után folytassák a zárt 
ülés napirendi pontjainak tárgyalását. Egyéb javaslat nem érkezett, így a képviselő-testület az ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 

1.Óvoda téli zárva tartása 
 Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

2.) Óvoda alapító okiratának módosítása 
 Előadó:Mészáros Sándor polgármester 
 
 3.) Közbeszerzési bizottság tagjainak megválasztása – zárt ülés 
 Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 
 4.) Nyár-Víz Kft-ben történő változások – zárt ülés 
 Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 
 5.) Védőnő kinevezése – zárt ülés 
 Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 
 6.) Döntés a hulladékszállításról 
 Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 
 7.) Védőnői tanácsadási idők változása 
 Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 
 8.) Inkurrens anyagok tulajdonba adása 
 Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 
 9.) Szociális tűzifa beszerzésére pályázat 
 Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
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 10.) Monor és Térsége TÖKT társulási megállapodás 
 Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 
 11.) Üllő HSZK alapító okiratának módosítása 
 Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 
 12.) Egyebek 
  a) DÉMÁSZ Petőfi utca 12/3. lakásbérleti jogviszonyának folytatása 
  b) iskolai záró rendezvény 
 
 13.) Háziorvosi ellátás 
 Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 
 
 

1.) Óvoda téli zárva tartása 
 
Mészáros Sándor polgármester kéri a jelenlévő óvodavezetőt, szóbeli kiegészítését a napirendi ponthoz 
tegye meg. 
 
Lipót Pál Józsefné óvodavezető elmondja, hogy a szülők körében felmérést végeztek a korábbi évekhez 
hasonlóan, a két ünnep közötti nyitva tartást senki nem igényelte. Ez alapján kéri a zárva tartás 
időpontjának 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 5 tagja, 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

210/2012. (XII.18.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Napsugár Óvoda téli zárva tartását 2012. 12. 24-től 2013. 01. 01-ig 
terjedő időszakra vonatkozóan tudomásul veszi. 

 
 
 
 2.) Óvoda alapító okiratának módosítása 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az alapító okirat módosítására 
törvényi változások miatt van szükség. 
 
Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-
testületet, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, 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: 

 
211/2012. (XII.18.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Napsugár” Óvoda Nyáregyháza alapító 
okiratát a határozat melléklete szerint állapítja meg. Az Alapító Okirat a törzskönyvi bejegyzés napjával 
válik hatályossá, ezzel egyidejűleg hatályát veszíti az 19/2006. sz. határozattal jóváhagyott, többször 
módosított Alapító Okirat. 
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melléklet 
a „Napsugár” Óvoda Nyáregyháza Alapító Okirata 

 
1. A költségvetési szerv neve:   „Napsugár” Óvoda Nyáregyháza 

             OM azonosító: 200818 
Székhelye:      2723 Nyáregyháza, Ady E. u. 1/A. 
Telephelye:      2723 Nyáregyháza, Jókai u. 1. 

        
2. Létrehozásáról rendelkező határozat:   19/2006. (III. 14.) Kt. határozat. 
 
3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 8. § (1) bekezdése alapján ellátja a 
gyermek hároméves korától a tankötelezettség 
kezdetéig tartó nevelését. 

  Az óvoda ellátja – a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint – a gyermek napközbeni 
ellátásával összefüggő feladatokat. 

    Szakágazati besorolása:                                                851020 Óvodai nevelés 
4. Az intézmény alaptevékenysége:  

562912 Óvodai intézményi 
étkeztetés 
 
851000 Óvodai nevelés 
intézményeinek, programjainak 
komplex támogatása 
 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
 
851012 Sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelése.  
SNI= Aki a szakértői és 
rehabilitációs bizottság szak-
véleménye alapján enyhe értelmi 
fogyatékos (tanulásban 
akadályozott) 
 
Beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézségekkel küzdő 
gyermekek (BTM) integrált 
nevelése. 
 
Gyógytestnevelés bevezetése a 
gyermekek egészséges fejlődése 
érdekében. 
 
Halmozottan hátrányos és 
hátrányos helyzetű gyermekek 
integrált óvodai nevelése 

 
5. A költségvetési szerv működési köre:   Nyáregyháza község közigazgatási területe 
 
6. A költségvetési szerv irányító szervének neve: Nyáregyháza Község Önkormányzata Képviselő-

testülete 
    Székhelye:      2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 37. 
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7. Gazdálkodási besorolása:  Önállóan működő költségvetési szerv, melynek 
pénzügyi-gazdasági feladatait a Polgármesteri 
Hivatal látja el. 

 
 
8. A szerv vezetőjének kinevezési rendje:  Az intézmény vezetőjét Nyáregyháza község 

Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános 
pályázat útján, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. tv. és a végrehajtásáról 
szóló 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet alapján a 
vonatkozó jogszabály képesítési követelményeit 
figyelembe véve nevezi ki. 

 
9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási Közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony, 
    jogviszony(ok) megjelölése:    megbízásos jogviszony 
 
10. Az intézmény típusa:    óvoda 
 
11. Az intézmény feladatellátási helye: 
 
a) Az intézmény székhely óvodája:   „Napsugár” Óvoda Nyáregyháza, Ady E. u. 1/a. 

Maximálisan felvehető gyermeklétszám: 80 fő.  
 
b) Az intézmény tagóvodája:     „Napsugár” Óvoda Nyáregyháza Tagóvodája 
       Nyáregyháza, Jókai utca 1.  
                                                   Befogadó képessége: 50 fő. 
 
12. Az intézmény alapítója és fenntartója, irányító 
      szerve: Nyáregyháza Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 
                                                    2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 37.  
 
13. Az intézmény jogállása:    Önálló jogi személy. 
 
14. Az intézmény körbélyegzőjének felirata:   „Napsugár” Óvoda Nyáregyháza 
 
15. Az intézmény által ellátott tevékenység forrásai: Állami normatíva, 
                                                                                   önkormányzati támogatás, 
       saját bevételek, 
       pályázati támogatás. 
                                                  
16. Az intézmény szervezeti felépítése 
      és működési rendszere:   Az óvoda élén a vezető óvónő áll,  helyettese az 

óvodavezető-helyettes, a  tagintézmény esetén a 
tagintézmény vezető. 

                                  
17. Szervezeti egységek vezetőnek jogosítványa: az intézmény képviselőjeként járhat el, 
                                                     teljes jogkörben képviseli az intézmény. 

A vezetésben fennálló jogkörét a köznevelési 
törvény és az intézmény működési szabályzata 
határozza meg. 

                            
18. Az intézmény vagyona:       A Képviselő-testület az intézmény részére 

biztosítja az önkormányzat tulajdonát képező, 
Nyáregyháza, Ady E. u. 1/a. sz. alatti 306/4 
hrszú, valamint a Nyáregyháza, Jókai u. 1. sz. 
alatti, 1368   hrszú ingatlant. 
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19.  A vagyon felett rendelkezés joga:    A vagyon feletti rendelkezés jogát a      

     tulajdonos önkormányzat vagyonáról és a  
      vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
                                                                                   rendelete határozza meg. 
 
20. Vállalkozási tevékenysége:  Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem 

folytathat. 
 
21. Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: Az intézmény és a Polgármesteri Hivatal közötti 

munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét 
külön megállapodás szabályozza. 

 
22. Közvetlen jogelődjének neve:    Általános Művelődési Központ 
        Székhelye:      2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 20. 
 
 
Lipót Pál Józsefné óvodavezető megköszöni a képviselő-testület óvodával kapcsolatban hozott pozitív 
döntéseit, karácsonyi üdvözlőkártyák átadásával kíván szép ünnepeket és további jó munkát. 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a következő három napirend 
tárgyalását zárt ülésen folytatja. A nyilvános ülést 1710 órakor bezárja. 
 
 
Nyilvános ülés folytatása 1730  órától. 
 
 
 6.) Döntés a hulladékszállításról 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a Közbeszerzési Bizottság döntésének 
megfelelően a Gerje Forrás Természetvédelmi Környezetvédő Kft. ajánlatának elfogadását tartalmazza a 
határozati javaslat.  
 
Megállapítja, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban 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 5 tagja, 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

215/2012. (XII.18.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
- „Nyáregyháza község közigazgatási területén keletkező 

települési szilárd hulladék gyűjtése és elszállítása kijelölt 
ártalmatlanító helyre” tárgyú közbeszerzési kiírásra beérkezett 
pályázatok közül legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó 
ajánlatot benyújtó Gerje Forrás Természetvédelmi, 
Környezetvédő Kft. (2721 Pilis, Rákóczi út 67. ajánlatát fogadja 
el.  

- Megbízza a Polgármestert a szerződéskötéssel. 
 
Határidő: a jogszabályi feltételek bekövetkezésekor azonnal. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
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  7.) Védőnői tanácsadási idők változása 
 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban kéri a képviselő-testületet, aki a 
határozati javaslatban szereplő módosítást elfogadja, 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: 

 
 

216/2012. (XII.18.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
védőnői körzetek tanácsadási időpontjait az alábbiak szerint 
jóváhagyja: 
 
I. körzet:      
Csecsemő tanácsadás:  Csütörtök: 900 - 1100 
Várandós tanácsadás:  Szerda: 1100 - 1200 
     Csütörtök: 1200 - 1300 
 
II. körzet:      
Csecsemő tanácsadás:  Csütörtök: 800 - 900 
Várandós tanácsadás:  Szerda: 1200 - 1300 

 
 
8.)Inkurrens anyagok tulajdonba adása 
 
Mészáros Sándor polgármester szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az igényelt anyagok közül a 
tűzoltó gépjármű térítésmentes átadását nem tudják biztosítani. Javasolja, hogy ennek költségét a tűzoltó 
egyesület vállalja magára, vagy pedig kerüljön ki a listából. 
A határozati javaslat kiegészítését kezdeményezi. Nevezetesen amennyiben a listában szereplő eszközök, 
berendezések plusz költségbe kerülnek, annak átvételét csak abban az esetben támogatja az 
önkormányzat, ha a költséget a Nyáregyházi Önkéntes Faluvédő Tűzoltó Egyesület megtéríti. 
 
Ország Mihály András képviselő a szállításhoz felajánlja segítségét. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a 
képviselő-testületet amennyiben az előterjesztést fenti kiegészítéssel elfogadja, 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: 

 
 

217/2012. (XII.18.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

1. Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján, a 8.KÁR/24-45/2011. nyt. számú feljegyzésben szereplő 
anyagok térítésmentes tulajdonába adását kezdeményezi az 1990. évi 
LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott helyi 
tűzvédelemről és a közbiztonság helyi feladatairól való gondoskodás 
javítása érdekében. 

2. A Képviselő-testület vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségeket. 

3. Védettség (örökségvédelmi, természetvédelmi, illetve Natura 2000) 
nem áll fenn. 
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4. Amennyiben az 1. pontban szereplő bármely anyag átvétele kapcsán 
költség merül fel, úgy a Képviselő-testület annak átvételét csak akkor 
támogatja, ha a költséget a Nyáregyházi Önkéntes Faluvédő Tűzoltó 
Egyesület az Önkormányzat részére megtéríti. 

5. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a végrehajtás 
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
 

9.) Szociális tűzifa beszerzésére pályázat 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy az önkormányzat igényfelmérésre adott 
válasz alapján 25 m3 és 15 erdei m3 faanyaghoz juthat, amennyiben megalkot egy rendeletet, mely ennek 
kiosztását teszi lehetővé a téli időszakban. A pályázat beadási határideje: január 14. A Humán Bizottság a 
beérkezett pályázatokat összegyűjtve bírálja el. A támogatás mértéke 1 m3 tűzifa. 
 
Zinger Miklós jegyző elmondja, hogy amit az önkormányzat kiad nem erdei köbméter, mivel aki 
támogatást kérhet az 78 fő.  
 
Maszel László alpolgármester: nem ért egyet azzal, hogy pályázni kell a tűzifára. Az erre rászorulók 
között több olyan idős ember van, aki nem is tud erről, és nem is tud pályázatot beadni. Javasolja, hogy a 
pályázatokat háztartásonként bírálják el. 
Kéri a családgondozók segítségét abban, hogy a valóban rászorulók is részesülhessenek a támogatásból. 
 
Zinger Miklós jegyző: reagálva a felvetésre elmondja, hogy a rendeletben háztartásonként van 
megállapítva a támogatás mértéke.  
A pályázat elbírálásánál van egy kedvezményezettebb réteg (aktív korúak, időskorúak járadékában 
részesülők és a lakásfenntartási támogatásban részesülők) és ezt követhetik azok, akik szociálisan 
rászorulók. Ezért van szükség arra, hogy egy meghirdetett felhívás alapján, határidőre érkezzenek be a 
kérelmek és ezután következhet a jogszabályban előírtak szerinti elbírálás. Természetesen a 
családgondozók is tudnak segíteni abban a körben, ahol ők a munkájukat végzik.  
 
Ország Mihály András képviselő kérdése, hogy egy aktív korú ellátásban részesülő előnyt élvez egy 
idős emberrel szemben? Kéri, hogy a családsegítők a kérelem kitöltésében segítsenek. Elképzelhető, ha 
minden aktív korú ellátásban részesülő pályázik, akkor egy idős emberre nem is kerül sor. Ezt 
igazságtalannak tartja.  
 
Zinger Miklós jegyző: sajnos az államtól jövő juttatás mértékének sincs köze a rászorultak számához. 
 
Maszel László alpolgármester: az utak mentén lévő fák önkormányzati tulajdonban vannak. Az elmúlt 
évben több száz mázsa fát loptak el ezekről a helyekről. Hatékony módszert kellene kidolgozni az ilyen 
esetek megakadályozására.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb 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 5 tagja, 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
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NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Képviselő-testületének 

 
27/2012. (XII.19.) sz. rendelete 

 
a szociális célú tűzifa juttatásról 

 
Nyáregyháza község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 

1. § 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzata a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 59/2012. (XI. 28.) BM rendeletben (továbbiakban: Rendelet) 
foglaltak alapján – a Rendelet 1. számú mellékletében Nyáregyháza részére megállapított tűzifa 
mennyiség erejéig – a szociálisan rászoruló kérelmezők részére természetbeni ellátásként tűzifa 
támogatást nyújt. 
 

2. § 
 
(1) E rendelet alkalmazásában szociálisan rászoruló nyáregyházi állandó lakóhellyel rendelkező: 
 

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 
33-37/C. §-ában szabályozott aktív korúak ellátására, azaz rendszeres szociális segélyre, vagy 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra,  

b) az Sztv. 32/B-E. §-ában szabályozott időskorúak járadékára, 
c) az Sztv. 38-39. §-a alapján járó lakásfenntartási támogatásra 

 
jogosult személy. 
 
(2) Szociálisan rászorult az a nyáregyházi állandó lakóhellyel rendelkező személy is, akinek családjában 
az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum összegét. 
 

3. § 
 
(1) A tűzifa támogatás mértéke háztartásonként 1 m3 tűzifa. 
 
(2) A tűzifa támogatás iránti kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon a Polgármesteri Hivatalban 
kell benyújtani 2013. január 14. napjáig. A határidő jogvesztő. 
 
(3) Az igények kielégítésének sorrendje egyezik a 2. §-ban szereplő felsorolás sorrendjével. 
 
(4) Amennyiben a benyújtott kérelmek teljesítése nem meríti ki a rendelkezésre álló keretet, úgy a 
támogatás mértéke a kérelmezők között egyenlően a keret erejéig kiegészíthető. 
 
(5) A kérelmet el kell utasítani, ha 
 

a) a kérelmet nem szociálisan rászoruló nyújtotta be, 
b) a rendelkezésre álló keret kimerült. 

 
(6) A kérelmek elbírálása a Humán Bizottság hatáskörébe tartozik. 
 

4. § 
 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és 2013. február 15. napján hatályát veszíti. 
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                10.) Monor és Térsége TÖKT társulási megállapodás 
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy a Kistérségi Iroda meg fog szűnni, ezt már a Kistérségi 
Tanács elfogadta és jóváhagyásra küldte meg a képviselő-testületnek. 
 
Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban 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 5 tagja, 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

218/2012. (XII.18.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az írásbeli 
előterjesztés alapján az alábbiak szerint elfogadja a Társulási megállapodás 
módosítását: 
 
1.) A társulási megállapodás 4.4. pontjából törlésre kerül az alábbi 

szövegrész: 

a Monori Kistérségi Iroda, mint a Társulás Munkaszervezete, 
 

2.) A Társulási megállapodás 4.4.7. pontját az alábbiak szerint javasoljuk 
módosítani:  

4.4.7. Társulás költségvetési szerve 
 

3.) A megállapodás 4.4.7.1. pontjától a 4.4.7.9. pontjáig javasoljuk a 
szöveg teljes törlését.  
Helyébe az alábbi szöveg kerül: 

4.4.7.1. A Társulás által fenntartott és működtetett költségvetési 
szervek működéséhez kapcsolódó szervezeti alap 
dokumentumok teljes körű felsorolását az adott 
költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzata 
tételesen rögzíti, határozza meg.  

4.4.7.2. Az intézmény vezetője felett a kinevezési, és felmentési 
jogokat a Társulási Tanács, az egyéb munkáltatói 
jogokat és kötelezettségeket a Társulási Tanács Elnöke 
gyakorolja. 

4.4.7.3. A Társulás Tanácsa az éves költségvetési határozatában 
állapítja meg az intézmény foglalkoztatotti létszámát. 

4.4.7.4. Az intézmény gazdálkodási feladatait a Monor Városi 
Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezete végzi. 

 
4.) A megállapodás 4.4.8. pontjaként az alábbi szöveg kerül: 
 

4.4.8. A Társulási Tanács működésével kapcsolatos döntés-
előkészítő és végrehajtó tevékenységét Monor Városi 
Polgármesteri Hivatal (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-
80.) látja el.  

 
5.) A megállapodás 5.1.7. pontjának második mondata az alábbiak szerint 

módosul: 
Törlésre kerül: 

a Munkaszervezet vezetője  
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Helyette az új szöveg: 

Monor Városi Polgármesteri Hivatal jegyzője  
 
6.) A megállapodás 6.2.7. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül: 

, és a Társulás munkaszervezete vezetőjéhez. 
 
7.) A megállapodás 7.3.5. pontjában az alábbi szöveg törlésre kerül: 

a Társulás Munkaszervezete 
 
Az új szöveg: 

Monor Városi Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezete  
 
8.) A módosítások hatályba lépésének napja: 2013. január 1.  

 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 

 11.) Üllő HSZK alapító okiratának módosítása 
 
Mészáros Sándor polgármester szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az Üllői HSZK egy miktotérségi 
társulás, az előterjesztésben szerepel, hogy a módosításra azért van szükség, mert az intézmény január 1-
től kizárólag csak önkormányzati feladatot láthat el, illetve önállóan működő költségvetési szervvé 
változik. 
 
Megállapítja, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban 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 5 tagja, 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

219/2012. (XII.18.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

I.  Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Humán Szolgáltató Központ Alapító okiratának 
módosításához az alábbiak szerint: 

 
1. A dokumentum megnevezése (fejléc) szövegből törlésre kerül a 
„Nevelési Tanácsadó”  szövegrész  

 
2. Az első mondat szövegéből törlésre kerül a „Nevelési 
Tanácsadó” szövegrész 

 
3.  Az okirat 1. pontja  „ A költségvetési szerv neve” alatti 
szövegrészből törlésre kerül a  „Nevelési Tanácsadó” 
szövegrész 

 
4. A 6. pontjából törlésre kerül a „2225 Üllő, Ócsai út 8. nevelési 
Tanácsadó” szövegrész 
 
5. A 11. pont az alábbiak szerint módosul: 
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„Gazdálkodási besorolása: 
Önállóan működő költségvetési szerv, amely szerv a személyi 
juttatások és járulékok előirányzatai felett rendelkezik önállóan. 
Gazdasági feladatainak ellátására a Képviselő-testület a Polgármesteri 
Hivatal gazdasági szervezetét jelölte ki.  
A költségvetési szerv, valamint a kijelölt gazdasági szervezet közötti 
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét a Képviselő-testület 
által jóváhagyott Munkamegosztási Megállapodás rögzíti.”  

 
6. Törlésre kerül  az okirat 13/2/A. pontja, egyidejűleg a 13/B. 
pont 13.2/A. pontra módosul. 
 
A Képviselőtestület egyben jóváhagyja az előterjesztés 
mellékleteként csatolt, egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratot.  

 
II.  Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete módosítja az Üllő és Környéke egyes  szociális 
alapszolgáltatási, gyermekjóléti és pedagógiai szakszolgálat 
feladat ellátására létrehozott Mikrotérségi Intézményi Társulási 
megállapodást az alábbiak szerint: 
 
1. A Megállapodás bevezető részének negyedik francia bekezdése 
törlésre kerül. 
 
2. A 2. pont „ 2. A társulás tagjainak neve, székhelye:” alatti 
felsorolásból Csévharaszt  Község Önkormányzata 
Székhelye:2212 Csévharaszt, Kossuth L.u.41.” szövegrész törlésre 
kerül 
 
3. Az 5. pont az alábbiak szerint módosul: 
  „ A társulás célja 
A társult önkormányzatok közös összefogásával a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. Tv. 55/C, 63. 
64. 65. 65/E. 65/F §-aiban foglalt házi segítségnyújtás, családsegítés, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, utcai szociális munka, nappali 
ellátás és adósságkezelési tanácsadás alapellátási feladatokat magas 
szakmai és ellátási színvonalon meg tudják valósítani.  
 
Ugyanezen cél által vezérelve a közös intézmény szervezetében belül, 
önálló szervezeti egységként működtetik a gyermekjóléti szolgálatot a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról rendelkező 1997. 
évi XXXI. Tv. 39-40. §-aiban általuk megvalósítani elrendelt 
gyermekjóléti szolgáltatási feladataik teljesítésére továbbá a 49. §-
ában foglalt helyettes szülői ellátást.  
 
A társulás által fenntartott intézmény kizárólag Üllő Város 
közigazgatási területén biztosít az óvodai nevelést és a bölcsődei 
ellátást.   
 
4. A  6.10. pont törlésre kerül, egyidejűleg a Megállapodás 6.11. 
pontja 6.10 számú pontra változik, a 6.12. pont 6.11 pontra módosul. 

 
A Képviselő-testület egyben jóváhagyja az előterjesztés 
mellékleteként csatolt, egységes szerkezetbe foglalt társulási 
megállapodást.   
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Felhatalmazza Polgármesterét a szükséges intézkedések 
megtételére és a szerződések aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 

 
 

  12.) Egyebek 
 
 a) DÉMÁSZ Petőfi utca 12/3. lakásbérleti jogviszonyának folytatása 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy december 31-én lejár a DÉMÁSZ 
lakásbérleti jogviszonya. Telefonos egyeztetés során a DÉMÁSZ továbbra is szeretné a lakást megtartani. 
Eddig egy határozott idejű szerződéssel bérelték a lakást. Javaslata, hogy ezt kövesse egy határozatlan 
idejű, két- vagy háromhavi indoklás nélküli felmondással megszüntethető lakásbérleti jogviszony azzal a 
módosítással, hogy január hónapban még a jelenlegi bérleti díjat alkalmazzák, de a képviselő-testület 
fenntartja magának a jogot, hogy a bérleti díjat minden évben felülvizsgálja. Célszerű a konkrét időpont 
meghatározatása. Átadja a szót a képviselő-testületnek. 
 
Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel, más javaslat nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki az 
elhangzott javaslattal egyetért, miszerint a szerződésben szerepeljen az indoklás nélküli kéthavi 
felmondás, meghatározva, hogy minden év második felében a képviselő-testület a bérleti díjat 
felülvizsgálja és meghatározza, 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: 

 
 

220/2012. (XII.18.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Nyáregyháza, Petőfi u. 12. sz. alatti lakást a Képviselő-testület által 
minden év második felében felülvizsgált és meghatározott bérleti 
díj, valamint a tényleges fogyasztás alapján megállapított rezsi 
költség megfizetése ellenében határozatlan időre a DÉMÁSZ 
részére biztosítja. Az indoklás nélküli felmondási idő két hónap. 
A bérleti díj esedékes felülvizsgálatáig annak összege 70.000,- Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti 
szerződést kösse meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
 b) Iskolai záró rendezvény 
 
Mészáros Sándor polgármester szóbeli előterjesztésében elmondja: felmerült, hogy a pedagógusok év 
végén egy közös ebédet töltsenek el az iskolában. Javaslata, hogy az önkormányzat költségvetéséből 100 
eFt keretösszeget biztosítson a képviselő-testület a 36 fő iskolai dolgozó részére. 
 
Megállapítja, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel, más javaslat 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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221/2012. (XII.18.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Nyáry Pál Általános Iskola és AMI dolgozóinak évvégi 
zárórendezvényének lebonyolítására 100.000,- Ft. összeg biztosít. 

 
 
Egyéb tájékoztatások 
 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti a DAKÖV Kft. által javasolt előző évhez képest 4,2 %-os 
ivóvíz köbméterenkénti díjának emelését, mely szerint 158,9 Ft/m3 + Áfa összeget jelent december 30-tól.  
 
 

13.) Háziorvosi ellátás 
 
Mészáros Sándor polgármester köszönti dr. Góbor Anikó háziorvost. Felkéri, röviden mutatkozzon be.  
 
Dr. Góbor Anikó: 2000-ben végzett a Semmelweis Egyetemen. Budapesten helyettes háziorvosként 
dolgozott, a szakiskola megszerzése után pedig Monorierdőn, Pilisen háziorvos állandó helyetteseként 
tevékenykedik. 2006 óta gyermekeivel jelenleg is gyeden van.  
Jövőre vonatkozó elképzelése: ha Marjai doktortól sikerül megvásárolnia a praxist, a gyedről lemond és 
háziorvosként praktizálni szeretne. Legalább fél évig szüksége lesz férje, dr. Teveli Zsombor segítségére, 
mivel legkisebb gyermeke még másfél éves sincs. 
 
Csiló Istvánné képviselő: örömmel veszi tudomásul az elmondottakat. 
 
Maszel László alpolgármester elmondja, hogy fél évig hozzájárul a képviselő-testület ahhoz, hogy férje 
rendeljen a doktornő helyett, de ezt követően már nem. 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatásul ismerteti a rendelési idő tervezetét, mely nem végleges. 
 
Bagoly Lászlóné képviselő kérdése, hogy a rendelési idő tervezet azt az időszakot foglalja magába, 
amikor még a doktornő számít a férje segítségére, vagy ez már a végleges? 
 
Dr. Góbor Anikó: válaszolva a kérdésre elmondja, hogy ez a végleges rendelési idő tervezete. 
Ország Mihály András képviselő: a rendelési idő tervezetéből kiderül, hogy a legkésőbbi időpont, 
amikor még rendelési idő van, az 15.30 óra. Előzetes egyeztetésen szó volt arról, hogy dr. Teveli 
Zsombor háziorvos a hét egy napján délutáni rendelése tovább tart. Mivel a bejáró dolgozók nagy része 
nem ér haza fél négyre, így kérdése, hogy a doktornő hogyan tudná hasonlóképpen megoldani a délutáni 
rendelést. 
 
Dr. Góbor Anikó válaszolva a kérdésre elmondja, hogy amennyiben van rá igény, akkor a keddi délutáni 
rendelés folytatódhatna, nem kiírt formában, hanem előzetes bejelentkezés alapján a bejáró embereknek. 
 
Mészáros Sándor polgármester fontos információként elmondja még, hogy a doktornő kb. egy év múlva 
már Budapestről fog kijárni férjével együtt. Ezenkívül szeretnék még használni a labor helyiségét is. 
 
Dr. Góbor Anikó elmondja, hogy ÁNTSZ előírás is, hogy az orvos és a nővér külön helyiségben 
dolgozzon, mely jelenleg nem biztosított. Ezért szeretnék kérni erre a célra a labor helyiségét is.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb kérdés, 
észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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222/2012. (XII.18.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza község Önkormányzata a működtetési jog 
megszerzése esetén meg kívánja bízni Dr. Góbor Anikó háziorvost a 
130091185 ÁNTSZ kódszámú praxis lakosságának háziorvosi 
ellátásával, területi ellátási kötelezettséggel. 
 
Nyáregyháza község Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy Dr. 
Góbor Anikó a FPEP-vel közvetlenül finanszírozási szerződést 
kössön. 
 
A háziorvosi ellátáshoz az önkormányzat biztosítja a rendelő-
helyiséget, annak rezsi költségeihez való hozzájárulás 
megfizetéséről, a szükséges eszközökről, azok karbantartásáról, 
pótlásáról, szükség szerinti cseréjéről, illetve folyamatos 
működőképes rendelkezésre állásáról Dr. Góbor Anikó 
gondoskodik. 
 
 

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett, a napirenden 
szereplő kérdéseket a Képviselő-testület megtárgyalta, az ülést 1830 órakor bezárja.  
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