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J E G Y Z İ K Ö N Y V 

 

 

Készült:  Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. november 5. 
napján délután 18.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról  Nyáregyháza, 
Nyáry Pál u. 32. szám alatti Kovács István Mővelıdési Házban. 

 

Jelen vannak:  
  
  szavazati joggal:   Mészáros Sándor polgármester 
     Maszel László alpolgármester  

Albert Ottó 
Bagoly Lászlóné  
Kravecz Lászlóné képviselık 

   
tanácskozási joggal:  Zinger Miklós jegyzı 

   
  lakosság részérıl: 18 fı 
 
Mészáros Sándor polgármester köszönti a közmeghallgatáson jelenlévı képviselıket, valamint a 
lakosság részérıl megjelenteket. 
 
Összefoglalja a választások óta eltelt idıszakot, elért eredményeket az alábbiak szerint. 
 

- Pozitív eredmény a Nyárfa Levél c. helyi újság kéthavonta történı megjelenése, a 600. 
évforduló alkalmából ültetett 600 diófa, melyet felajánlásból tudott az önkormányzat 
megvalósítani.  

- Karácsonyi fények kerültek kihelyezésre Szentimretelepre, Felsı-Nyáregyházára. 
- Beindult a Babakelengye Program, melynek keretében 10.000,- Ft támogatást kapnak a 

családok, az idei évben eddig 31 családot segített ezzel az önkormányzat. 
- Döntött a képviselı-testület arról, hogy a 80 éven felüli, egyedül élı idıs emberek részére 

ingyenes szemétszállítást biztosítanak 35 literes edényzet összegének erejéig. 
- Különös figyelmet fordítottak a köztemetı környezetére, ennek kapcsán készült el a 

köztemetı oldalsó kerítésének cseréje, ill. a ravatalozó elıtti terület térkövezése, valamint 
kerti szerszámok is elhelyezésre kerültek. A kerti szerszámok költségét az alpolgármester úr 
finanszírozta. 

- Új védınıi körzet került kialakításra. A szolgálatot új fıállású védını látja el.  
- Beindult az iskolában az iskolatej program, bıvítették a gyermekek sportolási és szórakozási 

lehetıségét. 
- Kifizetésre kerültek azok a képviselıi tiszteletdíjak, melyekkel tartoztak a korábbi 

képviselıknek. Ez közel 9 millió forintot jelentett az önkormányzatnak.  
- A központi óvodában megtörtént a 4. csoport beindítása, így gyermeket nem kellett elutasítani. 
- Kiemelt feladatként tekintett a képviselı-testület az utak karbantartására, felújítására. 

Megtörtént az Illatos út, a temetıi út és az Arany János utca csatornázott szakaszának 
felújítása. Ez összesen 1,6 km útépítést jelent. Sajnos lehetıség nincs arra, hogy ennél 
szélesebb és jobb minıségő utakat tudjanak megvalósítani, de a korábbi állapotokhoz képest 
ez egy elırelépés. 

- A Nyáregyházi Falunapok 2. alkalommal kerültek megrendezésre: Úgy gondolja sikeres volt, 
összehozta a rendezvény a falu apraja-nagyját. Mindenképpen szükséges a falunak egy évben 
egy olyan nap, amikor a falu közössége összejön. Szívesen vették ezzel kapcsolatban a 
lakossági kezdeményezéseket, melyek többsége megvalósításra is került.  

 
Olyan döntéseket is meg kellett hozni a képviselı-testületnek, melyek korlátozásokat jelentenek a 
lakosság szempontjából. Ilyenek például:  
 



 - 2 - 

- az avar- és kerti hulladékok égetésének rendje, 
- az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendje, 
- adóslista nyilvánossá tétele. A nyilvános adóslistából kb. 4 millió forint plusz bevétele 
származott az önkormányzatnak. Ezeket a bevételeket mindenképpen közösségi célokra 
használják fel, 
- a hatékonyság növelése érdekében az adóhátralékok behajtásának meggyorsítása megtörtént, 
- csökkentették a közalkalmazotti cafetériát, 
- társulati döntés született, mely szerint 212.000,- Ft-ra emelték a hozzájárulás összegét, mivel 
az I. és a II. ütem összességében nem tesz ki annyi összeget, melyre szükség van, 

 
Fentiekben felsoroltak népszerőtlen, de szükséges intézkedések, kellettek ahhoz, hogy Nyáregyháza 
felemelkedjen. Ennek kapcsán helyreállt a pénzügyi egyensúly. 
 
Pénzügyi eredmények: 

 

A ciklus elején elkészült a település gazdasági programja, mely a fenntarthatóságra és takarékosságra 
épül. Átvilágították az önkormányzati intézmények gazdálkodását és hatékonyabbá tették 
mőködésüket. Csökkentették a Nyár-Víz Kft. támogatását és a karbantartók létszámát 4 fırıl 2 fıre. 
Az elmúlt két év alatt több mint 24 millió forint hitelt fizetett vissza az önkormányzat, valamint 5 
millió forint önkormányzati mőködési hitelt, és a Víziközmő Társulat által felvett 5,5 millió forint 
szintén mőködési hitelt. 
A közvilágítás javítására történt hosszú távú kötelezettségvállalás miatt 4,6 millió forintot kellett 
fizetni. Következı évtıl már ezt nem kell fizetni.  
A csatorna-beruházással kapcsolatban elmondja, hogy az I. ütemben megvalósult a rendszer egy része, 
akkor hitelt kellett felvenni a Víziközmő Társulatnak. A társulat 200 millió forint hitelt vett fel, ebbıl 
még 60 millió forintot kell visszafizetni. A II. ütem kapcsán 218 millió forintos önerıre van szükség. 
Ebbıl az összegbıl már 157 millió forint rendelkezésre áll, mivel a II. ütemes befizetések is lejárnak. 
Sikerült a takarékszövetkezettel ezen összeg 7 %-os kamatozásáról megállapodást kötni, ez a kamat 
jövı évre elérheti akár a 10 millió forintot is.  
 
Folyamatosan törekednek ésszerőbbé, hatékonyabbá tenni az önkormányzat gazdálkodását. Nincs 
lejárt és kifizetetlen tartozása az önkormányzatnak. Az önkormányzatnak már vannak lekötött betétjei. 
Új internetszolgáltatója van az önkormányzatnak, az összes intézmény ehhez fog csatlakozni, az 
eddigi szerzıdéseket fel fogják mondani. A víztornyot cserébe a szolgáltató részére bocsájtják. 
 
Nagyon fontos, hogy ezen eredményeket a válság közepén érte el az önkormányzat.  
 
Egyebek: 

 

- a korábbi évek jó tapasztalatai alapján folytatódott a járdaépítési program, 
- a Református Templom elıtti járda részben önkormányzati segítséggel készült el, 
- a következı költségvetés tervezésénél már lehetıség lesz a civil szervezetek és 

egyházközösségek támogatására, 
- tovább folytatódik a Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázat program, 
- december 16-án a polgármesteri hivatala udvarán karácsonyi ünnepséget szervez az 

önkormányzat, 
- nagyon fontos, hogy az önkormányzat a jövıbeni elképzeléseit pályázati pénzbıl szeretné 

megvalósítani, 
- ÖNHIKI pályázat keretén belül eddig összesen 13,5 millió forint vissza nem térítendı 

kiegészítı állami támogatást kapott az önkormányzat, ebbıl került kifizetésre az elmaradt 
képviselıi tiszteletdíj,  

- elkészült a polgármesteri hivatal akadálymentesítése, mely szintén pályázati forrásból valósult 
meg,  

- szintén pályázati forrásból az iskola 7. osztályos tanulóit sikerül elvinni tanulmányi 
kirándulásra Erdélybe, 
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- nyertes lett a csatorna-beruházás II. ütemére beadott pályázat, mely a település 
legköltségesebb beruházása, 

- nyertes lett a közbiztonság növelésére vonatkozó pályázat, közel 10 millió forint támogatást 
kap a település, melybıl megvalósul az iskola elıtti buszmegálló áthelyezése, gyalogos 
átkelıhely építése az iskola elıtt, valamint a Felsı-nyáregyházi óvoda elıtti járda építése is, 

- pályázott az önkormányzat földutak karbantartását, javítását szolgáló munkagép beszerzésére 
is, mely 8-10 millió forint körüli összeg,  

- most készítik elı a régi polgármesteri hivatal épületének felújítására vonatkozó pályázatot. Itt 
említi meg, hogy szeretnék, ha az épületben mőködı múzeum Kaszner Margit múzeum nevet 
kaphatná, ezzel is emlékezve a mővésznıre. 

 
Beszámolója végén elmondja, hogy Magyarországon óriási strukturális átalakítások zajlanak, mely 
érinti a közigazgatást, polgármesteri hivatalt, iskolát, óvodát. Ez egy kormányzati cél és ez a 
törekvés a napi teendıkön túl, rengeteg feladatot ad a polgármesteri hivatal dolgozóinak is és a 
képviselı-testületnek is. Ezúton megköszöni munkájukat, reményét fejezi ki, hogy a következı két 
évben is hasonló elszántsággal, odaadással és hatékonysággal végzik munkájukat a megváltozott 
körülményekhez igazodva.  

 
Átadja a szót a képviselı-testületnek és a jelenlévı érdeklıdıknek mondják el véleményüket, 
észrevételeiket. 
 
Maszel László alpolgármester: sajnálattal állapítja meg, hogy a lakosság ennyire érdektelen, a 
közmeghallgatásokon minden évben ugyanazon személyek vannak. Nagyon örülne annak, ha az egyéb 
nyilvános helyen véleményt alkotó személyek is részt vennének a közmeghallgatáson és itt mondanák 
el sérelmeiket, tennék fel kérdéseiket.  
 
Mészáros Sándor polgármester véleménye, hogy ez egy olyan közeg, akik ha eljönnek a 
közmeghallgatásra nem tudnak úgy megnyilvánulni, mint egyéb helyeken.  
 
Kravecz Lászlóné képviselı: megállapítja, hogy a polgármester úr olyan részletességgel mondta el az 
önkormányzat pénzügyi, gazdasági helyzetét, hogy az kiegészítésre nem szorul. Egyetért azzal, hogy 
kritika, észrevétel általában nem a közmeghallgatásokon hangzik el.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Igyekezett 
az önkormányzat gazdálkodásáról egy átfogó képet adni. Bízik abban, hogy a pénzügyi egyensúly 
megmarad, továbbra is felelısségteljesen és csak ésszerő kiadásokat eszközölve halad elıre az 
önkormányzat.  
 
Megköszöni a képviselı-testület és a nyáregyházi lakosok részvételét. A közmeghallgatást 1900 órakor 
bezárja. 
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 Mészáros Sándor       Zinger Miklós 
    polgármester                    jegyzı 
 
  


