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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült:  Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 22. 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 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 4 tagja megjelent. Egyebek napirendi pont 
kiegészítésként javasolja: az általános iskola vagyonkezelésbe adásáról szóló szerződés megvitatását. 
Megállapítja, hogy egyéb javaslat nem érkezett, így a képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak 
szerint fogadta el: 
 
 

1.) Rendelőintézet ellátási terület módosításának kezdeményezése 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
2.) Óvodapedagógusi létszám meghatározása 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

3.) Nyári zárva tartás a Napsugár Óvodában 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
4.) Nóta- és Népdalkör 2012. évi támogatásának elszámolása 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

5.) Kérelem étkezési térítési díj módosítására 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
6.) Döntés KEOP pályázat benyújtásáról 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

7.) 2013. évi Munkaterv 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
8.) 2013. évi önkormányzati szervezésű rendezvények 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

9.) Egyebek 
- Nyáry Pál Általános Iskola és AMI épületének vagyonkezelésbe adása 

 
10.) Polgármesteri tájékoztató 
 Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
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1.) Rendelőintézet ellátási terület módosításának kezdeményezése 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a Humán Bizottság a napirendi pontot 
tárgyalta, felkéri a bizottság elnökét ismertesse állásfoglalásukat. 
 
Bagoly Lászlóné képviselő, a bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztett határozati javaslatot 
elfogadásra javasolják a képviselő-testületnek. 
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy elhangzott javaslat kiegészítésre, miszerint az ultrahang 
vizsgálat is szerepeljen a határozatba. Kéri a képviselő-testületet, aki ezzel a kiegészítéssel a határozati 
javaslatot elfogadja, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
1/2013. (I.22.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2006. évi CXXXII. Tv. 5/B. § (2) bekezdése c) pontja alapján, 
ellátási érdekből kezdeményezi az ellátási terület módosítását az 
ÁNTSZ Országos Tisztiorvosi Hivatalnál aszerint, hogy 
Nyáregyháza lakossága a reumatológiai, orvosi laboratóriumi 
diagnosztikai, valamint ultrahang ellátás vonatkozásában a korábbi 
éveknek megfelelően továbbra is a Monori Szakrendelő területi 
ellátási kötelezettségébe tartozzon. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az 
érintetteket értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Mészáros Sándor polgármester 

 
 

2.) Óvodapedagógusi létszám meghatározása 
 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban felkéri a Humán Bizottság elnökét, 
ismertesse állásfoglalásukat. 
 
Bagoly Lászlóné képviselő, a bizottság elnöke elmondja, hogy egyhangú szavazással támogatják az 
óvodavezető kérelmében foglalt 1 fő óvodapedagógus felvételét. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem érkezett. Kiegészítésként 
javasolja, hogy a felvétel dátumát határozzák meg február 1-től. Kéri a képviselő-testületet, aki a 
javaslattal egyetért, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
2/2013. (I.22.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Napsugár Óvoda óvodapedagógus létszám növelésére vonatkozó 
kérelmét elfogadja, egy fő óvodapedagógus 2013. február 1-jével 
történő felvételéhez hozzájárul. 
 
Határidő: 2013. 02. 01. 
Felelős: Lipót Pál Józsefné óvodavezető 
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3.) Nyári zárva tartás a Napsugár Óvodában 
 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi pont előterjesztésével kapcsolatban átadja a szót a képviselő-
testületnek, ha van észrevétel tegyék meg, a tagóvoda intézményvezetőjének. 
 
Megállapítja, hogy 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 4 tagja, 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
3/2013. (I.22.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Napsugár Óvoda és Tagintézménye zárva tartásának időpontját az 
alábbiak szerint tudomásul veszi: 
 
Napsugár Óvoda – Ady Endre út 1/A. 
Zárva tartás:  2013. Július 22 – Augusztus 20. 
Nyitás: 2013. Augusztus 21. 
 
Napsugár Óvoda Tagintézménye – Jókai út 1. 
Zárva tartás:  2013. Június 24 – Július 21. 
Nyitás: 2013. Július 22. 
 
 
 

4.) Nóta- és Népdalkör 2012. évi támogatásának elszámolása 
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy a napirendi pontot a Pénzügyi, Településfejlesztési és 
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, felkéri a bizottság elnökét ismertesse állásfoglalásukat. 
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke elmondja, hogy a Nóta- és Népdalkör 2012. évi beszámolóját 
és a támogatásról szóló elszámolását elfogadásra javasolják. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-
testületet, aki a javaslatot elfogadja, szavazzon. 
 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
4/2013. (I.22.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Nóta- és Népdalkör (2723 Nyáregyháza, Ady Endre utca 1.) részére 
odaítélt a 2012. évi költségvetés terhére biztosított 100.000,- Ft 
támogatás felhasználására vonatkozó elszámolását elfogadja. 

 
 
 

5.) Kérelem étkezési térítési díj módosítására 
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy a közétkeztetést ellátó Csiló és Társa Kft. 8 %-os 
díjemeléssel kíván élni, mely véleménye szerint nem reális. Átadja a szót a Pénzügyi, Településfejlesztési 
és Ügyrendi Bizottság Elnökének ismertesse állásfoglalásukat a napirenddel kapcsolatosan. 
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Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke elmondja, hogy a határozati javaslatban foglaltak elfogadását 
támogatja a bizottság. 
 
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 4 tagja, 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
5/2013. (I.22.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Képviselő-testülete a Csiló és Társa KFT 
2012. december 4-i levelében foglalt árajánlatát nem fogadja 
el, és felhatalmazza a Polgármestert a szolgáltatási díj 
mértékével kapcsolatban egyeztető tárgyalás lefolytatására a 
Csiló és Társa KFT-vel. 
 
A Képviselő-testület kéri, hogy a szolgáltatási díj mértékére 
vonatkozó ajánlat tartalmazza a gyermekétkeztetés 
nyersanyagköltségét is. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
 

6.) Döntés KEOP pályázat benyújtásáról 
 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy energiahatékonyság, 
energiakorszerűsítési pályázati lehetőség van az önkormányzatok számára 85 %-os intenzitással, február 
5-i benyújtási időponttal. Átadja a szót a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökének, 
mondja el állásfoglalásukat. 
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő mindkét határozati 
javaslat elfogadását javasolják a képviselő-testületnek, azzal a kiegészítéssel, hogy a közvilágítás 
energiatakarékossá tételére is adjon be pályázatot a képviselő-testület. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, 
aki az előterjesztés első határozati javaslatával egyetért, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
6/2013. (I.22.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Környezet és Energia 
Operatív program Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása 
című pályázati konstrukció felhívása alapján a Polgármesteri Hivatal és az Egészségház 
épületének energiahatékonyságot és energiatakarékosságot fokozó korszerűsítése érdekében. 
 
1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 
 - Polgármesteri Hivatal: 2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 37. 
 - Egészségház: 2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 39. 
 

2. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 
 - Polgármesteri Hivatal: nyáregyházi 306/4 hrsz. 
 - Egészségház: nyáregyházi 306/3 hrsz. 
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3. A projekt megnevezése: Nyáregyháza község Polgármesteri Hivatala és Egészségháza 
épületének energiahatékonyságot és energiatakarékosságot fokozó korszerűsítése 
 

4. A pályázati konstrukció száma: KEOP-2012-5.5.0/A 
 

5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 44.684.754,- Ft. 
 

6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége 
(elszámolható költsége): 44.684.754,- Ft. 
 

7. Önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai: 
A beruházáshoz az Önkormányzat saját erőként, saját forrásból 6.702.713,- Ft. összeget 
biztosít. 
 

8. KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 37.982.041,- Ft. 
Nyáregyháza község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP forrásból 
nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a 
költségvetésében elkülöníti. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 
intézkedéseket és nyilatkozatokat megtegye. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
Mészáros Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, aki a második határozati javaslatot elfogadja, 
szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
7/2013. (I.22.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Környezet és Energia 
Operatív program Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása 
című pályázati konstrukció felhívása alapján a Polgármesteri Hivatal és az Egészségház 
épületének energiahatékonyságot és energiatakarékosságot fokozó korszerűsítése érdekében. 
A pályázat előkészítési költségeire (pályázatírás, energetikai tanulmány, felmérési- és 
tervezési költségek, stb.) a képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséből 1 000 000 Ft 
+ ÁFA összeget biztosít, melyből – pályázati nyertesség esetén – a pályázatíráson kívüli 
költségek elszámolhatóak a teljes beruházási összeg 6%-ának mértékéig. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
 

7.) 2013. évi Munkaterv 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a napirendi pontot a bizottságok 
megtárgyalták, átadja a szót a képviselő-testületnek. 
 
Bagoly Lászlóné képviselő kérdése: októberben napirendre kerülne az iskola, mivel az átadás-átvétel 
megtörtént, akkor ez napirenden maradhat-e? 
 
Zinger Miklós jegyző válaszolva a kérdésre elmondja, hogy tájékoztatóról van szó, és úgy gondolja, a 
képviselő-testület igényt tart egy tájékoztatóra, hogy mi történik a településen működő iskolában. 
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Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy akár a tankerületi igazgatót is el lehetne hívni a testületi 
ülésre, mert biztosan lesznek olyan dolgok, melyekre ő tud pontos és hiteles tájékoztatást adni az 
önkormányzat vezetésének. 
 
Maszel László alpolgármester javasolja a májusi ülés napirendjei közé felvenni, hogy a község 
állategészségügyi helyzetéről tartson beszámolót dr. Tamáska István állatorvos.  
 
Mészáros Sándor polgármester javasolja, hogy a közmeghallgatás és rész-falugyűlések időpontját 
határozzák meg. Javaslata: közmeghallgatás 2013. november 4-én 18.00 óra, rész-falugyűlés Felső-
Nyáregyházán november 5-én 18.00 óra, Szentimretelepen november 6-án 18.00 óra. Megállapítja, hogy 
más javaslat nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki az elhangzott kiegészítésekkel a 2013. évi 
Munkatervet elfogadja, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
8/2013. (I.22.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2013. évi Munkatervet a melléklet szerinti tartalommal, az 
elhangzott kiegészítést figyelembe véve elfogadja. 

 
 
 

8.) 2013. évi önkormányzati szervezésű rendezvények 
 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban átadja a szót a Humán Bizottság 
elnökének, ismertesse állásfoglalásukat.  
 
Bagoly Lászlóné képviselő, a bizottság elmondja, hogy az eddig, már hagyományosnak tekinthető 
községi rendezvények szervezése mellett ebben az évben a bizottság javasolja: a Trianoni megemlékezést, 
amit június 7-re szerveznének az általános iskolában.  A jövőre vonatkozóan javasolja, hogy mozgósítsák 
a település könyvtárosát is annak érdekében, hogy a Kultúra Napján, a Költészet Napján akár egy író-
olvasó találkozót, kulturális rendezvényt szervezzen. Ehhez a lehetősége és adottsága meg van.  
 
Maszel László alpolgármester javasolja a Hősök Napjának megünneplését május 26-án, meghívni a 
három vallási felekezet vezetőjét és egy ökumenikus istentisztelettel megemlékezni a hősökről.  
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy az elmúlt évben jól sikerült az Idősek Világnapja 
ünnepség, javasol erre az eseményre is egy időpont meghatározást.  
 
Megállapítja, hogy egyéb kérdés, más javaslat nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért a 
közvetkező javaslattal, miszerint március 15-i ünnepség pénteken az iskola aulájában, a Költészet Napja 
április 12-én a könyvtárban kulturális délután, a Hősök Napja május 26-án a hősök szobránál 
istentisztelettel egybekötve, Trianoni megemlékezés június 7-én történelmi áttekintéssel, a Nyáregyházi 
Falunapok szeptember 6-7-8, az Idősek Világnapja szeptember 28-án, az Aradi Vértanúk napja október 6-
án fáklyás felvonulás, október 23-i Nemzeti ünnep ezen a napon, a Falu Karácsonya pedig december 14-
én kerüljön megrendezésre, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
9/2013. (I.22.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2013. évi önkormányzati szervezésű rendezvényeket az alábbiak 
szerint fogadja el: 
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Ünnepnap Megnevezés Időpont Helyszín 

Március 8. Nőnap Március 8. (Péntek) Művelődési Ház 

Március 15. Nemzeti ünnep Március 15. (Péntek) Általános Iskola aulája 

Április 11. A költészet napja Április 12. (Péntek) Könyvtár 

Május 26. Hősök napja Május 26. (Vasárnap) Hősök szobránál 

Június 4. Trianon Június 7. (Péntek) Általános Iskola aulája 

Szeptember 
Nyáregyházi 
Falunapok 

Szeptember 6-7-8. (P-V) Polgármesteri Hivatal udvara 

Október 1. Idősek világnapja Szeptember 28. (Szombat) Művelődési Ház 

Október 6. 
Az aradi vértanúk 
emléknapja 

Október 6 (Vasárnap) Fáklyás felvonulás 
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9.) Egyebek 
- Nyáry Pál Általános Iskola és AMI épületének vagyonkezelésbe adása 

 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy a tankerületi igazgatótól 
megérkezett a vagyonkezelési szerződés tervezete. Úgy ítéli meg, hogy a képviselő-testületnek 
mindenképpen meg kell vitatni egyes kérdéseket, melyek az ingatlan hasznosítására vonatkoznak. 
Konkrétan ahhoz, hogy az önkormányzat használhassa a például a tornacsarnokot, ezt engedélyeztetni 
kell a KIK-el. A szerződéstervezetben átfogalmazták úgy, hogy ne kelljen engedélyt kérni, hanem csak 
bejelentési kötelezettsége legyen az önkormányzatnak. 
Kérdésként merül fel, hogy ha egy civil szervezet rendezvényt tart, és abból bevétele van, akkor mi a 
teendő? 
 
Zinger Miklós jegyző reagálva a felvetésre elmondja, hogy a helyi közösségi és kulturális rendezvények 
fogalomba bármi lehet, melyet az önkormányzat támogat. Ezek feloldják azokat a szűk kereteket, 
melyeket a szerződés eredeti változata kínált és ebbe beleférnek azok a dolgok is, melyek a korábbi 
támogatási rendszernek a része volt. 
 
Bagoly Lászlóné képviselő: konkrétan ezen ügyekben kért választ a tankerületi igazgatótól, aki azt 
mondta, hogy minden egyes civil szervezetnek, függetlenül attól, hogy az önkormányzat milyen módon 
kívánja őket támogatni, minden esetben ezt írásban kell kérni, melyet el kell juttatni hozzá, és vagy 
kapnak engedélyt, vagy nem. 
 
Zinger Miklós jegyző: mivel az épület tulajdonosa az önkormányzat. Ha vagyonkezelésbe adja a 
tulajdonos az épületet, akkor a vagyonkezelés kereteit is ő határozza meg. Egy ilyen szerződés a felek 
akaratát hivatott tükrözni. A vagyonkezelés kereteit a képviselő-testület szabja meg.  
A szó klasszikus értelmében nem az önkormányzat működteti az iskolát, de megállapítottak egy 
hozzájárulás-fizetési kötelezettséget, mely közel annyi, mint a működtetés költsége.  
Úgy gondolja, meg kell kísérelni azt, hogy érvényt szerezzenek annak, melyet az önkormányzat a saját 
érdekének gondol. 
 
Albert Ottó képviselő kérdése: ha az iskola termét kiadják valamilyen célra és ebből bevétel keletkezik, 
kit illet az összeg? A szerződés kiterjed-e bérbeadásra? 
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Zinger Miklós jegyző: a szerződés erre nem terjed ki, vagyis az önkormányzat nem adja ki az iskola 
termeit. Itt arról van szó, hogy az önkormányzatnak ne kelljen kéregetni, ill. függeni abban a tárgyban, 
hogy a saját tulajdonát képező ingatlant használhassa, vagy támogatásként rendelkezésre bocsássa civil 
szervezeteknek. A bérbeadás kérdése egy másik történet. A módosítás nem erre vonatkozik.  
 
Bagoly Lászlóné képviselő, iskolaigazgató elmondja, hogy már meg is kapták azokat a szerződéseket, 
melyeket az összes tornatermet használóval meg kell kötni és abból kiderül, hogy ott mindenért felel a 
tornaterem használója, le van szabályozva a bérleti díj összege. Gyakorlatilag az iskola helyiségeit a 
tanórákon kívül bármilyen bevételes célra történő hasznosításnál az egyértelműen KIK pénztárába kerül.  
 
Zinger Miklós jegyző: a fenntartás, állagmegóvás, vagyonkezelési körbe beletartozik, hogy a 
biztosításokat is megkösse a KIK. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a 
képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy az eredeti szerződéstervezetet ne fogadják el, illetve a 
mellékelt módosítással kívánja a vagyonkezelési szerződést megkötni a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

10/2013. (I.22.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
KIK-kel kötendő vagyonkezelési szerződés 2. pontjának szövegét az 
alábbiakban határozza meg: 
„2. A KIK vagyonkezelésében levő ingatlant a Pedagógiai 
Programban, az intézmény szervezeti és működési szabályzatában, 
házirendjében meghatározott feladatok ellátásának zavarása nélkül, 
az ott meghatározott tanítási időn kívül, az Önkormányzat az általa 
szervezett, a közreműködésével, illetve támogatásával megvalósuló 
helyi közösségi és kulturális rendezvények lebonyolítása céljából 
térítésmentesen használja. A rendezvények időpontját az 
Önkormányzat legalább 15 nappal korábban köteles bejelenteni a 
KIK-nek.” 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező szerződést 
jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
 

10.) Polgármesteri tájékoztató 
 

- Szakorvosi Rendelőintézet kérése 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy együttműködési és támogatási lehetőséget 
kér az új főigazgató úr.  
 
Maszel László alpolgármester véleménye szerint a főigazgató úr kérése támogatandó. Nem gondolja, 
hogy anyagi támogatás kérésére irányul a megkeresés. Mivel Nyáregyháza lakossága oda tartozik és bízik 
abban, hogy a laboratóriumi, illetve a reumatológiai szakrendelésre továbbra is Monorra kell menni, az 
együttműködést támogatja. Ha az önkormányzat anyagi helyzete úgy alakul, természetesen támogatni 
fogják az intézményt. 
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Albert Ottó képviselő: tudvalévő, hogy a rendelőintézet nagyon siralmas állapotban van, a határozati 
javaslat elfogadását támogatja. 
 
Bagoly Lászlóné képviselő: véleménye szerint a levélben foglaltak nemcsak elvi együttműködésre kérik 
a képviselő-testületet, mivel az aktív és hatékony támogatás az anyagiakra vonatkozik.  
Elmondja még, hogy a kistelepülési önkormányzatok nagyon szorongatott helyzetben vannak, nem érti, 
hogy a főigazgató úr miért nem kezdeményez összefogást az egészségügyi szférában és ezzel az illetékes 
államtitkár urat kellene megkeresni.  
 
Mészáros Sándor polgármester határozati javaslatot tesz, mely szerint a képviselő-testület kifejezi 
szándékát annak érdekében, hogy együttműködést kezdjék el, vizsgálják meg a kapcsolatteremtési 
lehetőséget, látogassák meg az intézményt és tárgyaljanak az együttműködésről, mik azok a határok, 
melyeket a képviselő-testületnek be kell tartania ebbe a megállapodásba, tehát az elvi szándékot fejezzék 
ki. 
Kéri a képviselő-testületet, aki az elhangzott határozati javaslattal egyetért, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

11/2013. (I.22.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kifejezi elvi szándékát a Monori Szakrendelővel való 
együttműködést illetően. 
Megbízza a polgármestert, hogy kezdjen egyeztetést a Szakrendelő 
főigazgatójával a kapcsolatteremtési lehetőségek és az 
együttműködés kereteinek felmérése érdekében. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 

- Signum Alfa Sped Kft. válaszlevele 
 
Mészáros Sándor polgármester átadja a szót a képviselő-testületnek, mondják el észrevételeiket, 
javaslataikat.  
 
Albert Ottó képviselő kérdése: Dánszentmiklós Polgármestere miért nem reagált?  
 
Mészáros Sándor polgármester válaszolva a kérdésre elmondja, hogy időközben megküldte 
Dánszentmiklós Polgármestere a viszontválaszt.  
A cég ügyvédjének tájékoztatása alapján, peren kívüli megegyezésben csak akkor érdekeltek, ha azt 
mindkét önkormányzattal meg tudják kötni.  
Véleménye szerint azt kellene konkretizálni, hogy mennyi lenne a költsége ezen szakaszok üzemelési 
engedélyének és azt is, hogy ezt ki fogja fizetni. Az önkormányzat ennek az összegnek a felére tett 
ajánlatot, további tárgyalások során talán a kettő között meg lehetne egyezni. 
 
Maszel László alpolgármester: a kérdéses szakaszokat terveztetni, engedélyeztetni kell és elképzelhető, 
hogy az ajánlott összeg a duplájára emelkedik. Ha a Signum Alfa Sped Kft. a terveztetést és az 
engedélyeztetést vállalja, akkor el lehet gondolkodni az általuk tett ajánlaton. 
 
Mészáros Sándor polgármester összefoglalva az elhangzottakat elmondja, hogy a tárgyalásokat, 
levélváltásokat tovább folytatják és a felvetett kérdésekre választ kérnek. Bízik abban, hogy az 
álláspontok közeledni fognak. 
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Megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett, a napirenden szereplő kérdéseket a Képviselő-
testület megtárgyalta, az ülést 1815 órakor bezárja.  
 
 
 
 
 

- kmf - 
 
 
 
 
 Mészáros Sándor Zinger Miklós 
 polgármester jegyző 


