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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 18. 

napján délután 17.00 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 
Ország Mihály András képviselők 

   
tanácskozási joggal:  Zinger Miklós jegyző 

 
Mészáros Sándor polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, a meghívott vendégeket. 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Kravecz Lászlóné képviselő a mai ülésen betegség 
miatt nem tud részt venni. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fős Képviselő-
testület 6 tagja megjelent.  
Az egyéb ügyek napirendjébe két pontban szóbeli előterjesztést kíván tenni. Egyik az Ebea Kft. 
kérelme, ill. az Október 23-i ünnepség helyszínének változása.  Csiló Istvánné, Albert Ottó és 
Ország Mihály képviselők jelzik, hogy az egyéb ügyek napirendjének tárgyalásakor kívánnak 
szólni. 
További napirend kiegészítésre javaslat nem érkezett, így a Képviselő-testület az ülés napirendjét 
az alábbiak szerint fogadta el.  
  

1.) Fogorvos helyettes bemutatkozása 
Meghívott: Dr. Patkás Orsolya fogorvos 

 
2.) Beszámoló a község állategészségügyi helyzetéről 

Előadó: Dr. Tamáska István állatorvos 
 

3.) Beszámoló a Nyáry Pál Általános Iskola és A.M.I. 2010/2011. évi oktatási évéről, 
különös tekintettel a személyi és tárgyi feltételekről, a 2011/2012. tanév előkészítéséről 

Előadó: Bagoly Lászlóné igazgató 
 

4.) Beszámoló a Napsugár Óvoda 2010/2011. évi nevelési év elvégzett feladatairól, különös 
tekintettel a személyi és tárgyi feltételek meglétéről, a 2011/2012. nevelési év 
előkészítéséről 

Előadó: Lipót Pál Józsefné óvodavezető 
 

5.) Napsugár Óvoda Nyáregyháza csoportszoba és tornaterem bérleti díjának 
meghatározása 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

6.) Jókai úti járdaépítésre érkezett ajánlatok 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
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7.) Előterjesztés 600 diófa elültetéséről 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
8.) Javaslat az INFOCOPY-szerződés felmondására 

Előadó: mészáros Sándor polgármester 
 

9.) Javaslat a DIRCOM telefondíj számláló szerződésének felmondására 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
10.) Rákóczi Szövetség támogatási kérelme 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

11.) Polgármesteri tájékoztató 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
12.) Egyéb ügyek 

a) Ebea Kft. kérelme 
b) Október 23-i ünnepség helyszínének változása 

 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy az 1. és a 2. napirendi pont előadói még nem 
érkeztek meg, így a képviselő-testület a 3. napirendi pont tárgyalásával kezdi munkáját. 
 
 

1.) Beszámoló a Nyáry Pál Általános Iskola és A.M.I. 2010/2011. évi oktatási évéről, 
különös tekintettel a személyi és tárgyi feltételekről, a 2011/2012. tanév előkészítéséről 

 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban kéri Bagoly Lászlóné 
intézményvezetőt, ha szóbeli kiegészítése van, tegye meg. 
 
Bagoly Lászlóné képviselő, az iskola igazgatója közli, hogy szóbeli kiegészítést nem kíván 
tenni, a felmerülő kérdésekre kíván leflektálni.  
 
Maszel László alpolgármester: a beszámolót áttanulmányozva megállapítja, hogy megerősítést 
kapott arra vonatkozóan, hogy az igazgató választásnál jól szavazott. Határozott intézkedés 
következményének tartja, hogy a napközis létszám 84 főről 150 főre emelkedett. Bízik abban, 
hogy a tanév végén sok pozitívumot lehet majd elmondani az iskola új vezetéséről. A beszámolót 
jónak ítéli meg, elfogadásra javasolja. 
 
Ország Mihály András képviselő: pozitívnak értékeli, hogy a felső tagozatos diákok napközis 
oktatását szaktanárok végzik. Pedagógiai programról nem tud nyilatkozni, mivel csak 
novemberben kerül a testület elé.  Kérdései a következők: mi az amiért a napközis létszám szinte 
a duplájára emelkedett az elmúlt tanévhez képest. Hogyan történik az alsó tagozatban a 
gyermekek korrepetálása?  
 
Bagoly Lászlóné képviselő, az iskola igazgatója válaszolva a kérdésre elmondja, hogy az elmúlt 
években a napközit nagyon sok kritika érte, mivel a homogén csoportszervezés miatt áldatlan 
állapotok uralkodtak. A napköziben, nem lehetett minőségi felkészítést, oktatást végezni. Azért 
ugrott, meg a napközis létszám, mivel a szülőknek az volt az igénye, hogy mobilcsoportokat 
képezzenek ki, így egy-egy évfolyamra fókuszálva tudják a tanulást, ill. a tudásnak a kontrollját 
ellenőrizni. Bízik abban, hogy a bizonyítványok minőségében is meg fog ez mutatkozni. Nem ért 
egyet azzal, hogy a korrepetálások elvétele bármilyen hátrányt okozna a tanulócsoportok 
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számára, hiszen az alsó tagozatos diákokkal a délutáni foglalkozásokon is ugyanúgy egy 
pedagógus foglalkozik. Úgy ítéli meg, hogy a diákok nem érzik meg a korrepetálások elvételét.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a 
képviselő-testületet, aki elfogadja a beszámolót, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-
testület jelenlévő 6 tagja, 4 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 2 tartózkodás mellett a 
következő határozatot hozta: 

 
177/2011. (10.18.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Nyáry Pál Általános Iskola és A.M.I. 2010/2011. évi oktatási 
évéről, különös tekintettel a személyi és tárgyi feltételekről, a 
2011/2012. tanév előkészítéséről szóló beszámolóját 
elfogadta. 

 
 

2.) Fogorvos helyettes bemutatkozása 
 
Mészáros Sándor polgármester üdvözli az időközben megérkezett fogorvost és dr. Patkás 
Orsolyát, aki helyettesíteni fogja távollétében. Felkéri a doktornőt rövid bemutatkozásra. 
 
dr. Patkás Orsolya: elmondja, hogy Békés megyéből származik, magyar ösztöndíjasként került 
ki Nagyváradra, ott végezte el a fogorvosi egyetemet. Tápióságra költözik, ahol januártól fog 
dolgozni. Időben belefér Fáber doktornő helyettesítése, teljes odaadással áll a munka elé, 
jelenlegi munkahelyén szeretik őt, bízik abban, hogy Nyáregyházán is minden rendben fog 
menni. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a 
képviselő-testületet, aki elfogadja dr. Fáber Noémi fogorvos távollétének idejére dr. Patkás 
Orsolya fogorvost helyettesének, 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: 

 
178/2011. (10.18.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tudomásul vette, hogy dr. Fáber Noémi fogorvost távollétének 
idején dr. Patkás Orsolya fogorvos helyettesíti. 

 
 

3.) Beszámoló a község állategészségügyi helyzetéről 
 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban megkérdezi a beszámolót 
készítő dr. Tamáska István állatorvost kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? 
 
dr. Tamáska István állatorvos nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, a felmerülő kérdésekre 
szívesen válaszol. 
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Maszel László alpolgármester Nyáregyházán nagyon kevésnek tartja az állatállományt, a 
beszámolót elfogadásra javasolja. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, egyéb kérdés, hozzászólás nem érkezett. Kéri a 
képviselő-testületet, aki a beszámolót 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: 

 
179/2011. (10.18.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
dr. Tamáska István hatósági állatorvos Nyáregyháza 
állategészségügyi helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja.  

 
  

4.) Beszámoló a Napsugár Óvoda 2010/2011. évi nevelési év elvégzett feladatairól, különös 
tekintettel a személyi és tárgyi feltételek meglétéről, a 2011/2012. nevelési év 
előkészítéséről 

 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban kérdezi a képviselő-testületet, 
van-e kérdés, észrevétel, javaslat. 
 
Ország Mihály András képviselő: örül annak, hogy minden óvodába beíratott gyermeket 
sikerült felvenni.  
 
Maszel László alpolgármester: mindenre kiterjedő a beszámoló, azt elfogadásra javasolja. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a 
képviselő-testületet, aki a beszámolót 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: 

 
180/2011. (10.18.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Napsugár Óvoda 2010/2011. évi nevelési év elvégzett 
feladatairól, különös tekintettel a személyi és tárgyi feltételek 
meglétéről, 2011/2012. nevelési év előkészítéséről szóló 
beszámolóját elfogadja. 
 
 

5.) Napsugár Óvoda Nyáregyháza csoportszoba és tornaterem bérleti díjának 
meghatározása 

 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban kéri az óvodavezetőt röviden 
foglalja össze, miért született meg erre vonatkozó kérelme. 
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Lipót Pál Józsefné óvodavezető: megkeresés érkezett arra vonatkozóan, hogy szervezzék meg az 
angol nyelvoktatást, ill. táncoktatást. Ezek az oktatások az óvodában történnek az óvodai 
foglalkozások után. Úgy gondolja, hogy a csoportszoba és a tornaterem használatáért bérleti 
díjat kell megállapítani. Javaslata: csoportszoba esetében fél órára 350,- Ft, tornaterem esetében 
pedig 500,- Ft fél órára. Kéri ezzel kapcsolatban a képviselő-testület állásfoglalását. 

 
Albert Ottó képviselő: jónak tartja az ötletet, mivel ez az összeg fedezi a világítás, fűtés 
költségét.  
 
Ország Mihály András képviselő: kérdése, hogy az oktatás térítéses-e? Ezt azért kérdezi, mivel 
az iskolában van olyan foglalkozás, hogy a foglalkozás vezetőnek ingyenesen adják bérbe a 
tornatermet. Ehhez korábban azért járult hozzá a képviselő-testület, mivel nagyrészt nyáregyházi 
gyermekek használják a termet és ezért ne kérjenek külön pénzt. Kérdése, hogy emiatt nincs-e 
ellentmondás? 
 
Zinger Miklós jegyző javasolja, hogy az óvoda helyiségeire vonatkozóan állapítsák meg a 
bérleti díjat és a képviselők bármikor felülvizsgálhatják és újratárgyalhatják a kérdést. 
 
Lipót Pál Józsefné intézményvezető: egyetért jegyző úr javaslatával, mivel a oktatások nevelési 
időn  kívül  történnek.  Úgy  gondolja,  ha  ezt  a  szolgáltatást  megszervezik,  és  a  szülők  vállalják,  
akkor az oktató ezt a minimális összeget be tudja kalkulálni.  
 
Maszel László alpolgármester kérdése, heti hány órában történik az angol nyelvoktatás és 
mennyi az összeg, amit ezért a szülőktől kér az oktató. 
 
Lipót Pál Józsefné intézményvezető: hetente egyszer jön az oktató, Felső-Nyáregyházán egyszer 
harminc-negyven perc, Alsó-Nyáregyházán kétszer harminc-negyven perc az oktatás. Tudomása 
szerint két hónapra 10.000,- Ft az oktatás díja gyermekenként. A táncoktatás hetente egyszer van 
a központi óvodában 2000-2500,- Ft, a tagóvodában 1500-2000,- Ft gyermekenként. 
 
Maszel László alpolgármester javasolja az intézményvezető által előterjesztett bérleti díjak 
elfogadását. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb 
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 6 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, a következő 
határozatot hozta: 

 
181/2011. (10.18.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Napsugár Óvoda csoportszoba bérleti díját félórára 250,- Ft-
ban, a tornaterem bérleti díját félórára 500,- Ft-ban állapítja 
meg. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Intézményvezető 
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6.)  Jókai úti járdaépítésre érkezett ajánlatok 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Jókai úti járdaépítés 
tervezésére vonatkozóan két ajánlat érkezett. Egyik 270.000,- Ft + Áfa, a másik 275.000,- Ft 
plusz a csapadékvíz elvezetés tervezési díja. Ez ügyben átadja a szót a képviselő-testületnek 
mondják el véleményüket, javaslataikat. 
 
Maszel László alpolgármester döbbenetesnek tartja a két ajánlat közötti árkülönbséget. A Jókai 
úti óvoda előtti járdaépítést mindenféleképpen meg kell oldani. Természetesen a kedvezőbb 
ajánlatot kell elfogadni. A tervezésre ez évben a pénzügyi fedezet meg van, jövő évre pedig be 
kell tervezni a kivitelezés költségét.  
 
Albert Ottó képviselő kérdése, hogy a Mátyás király út, ill. a Szentimretelepi bekötő út javítása 
mennyibe került? 
 
Mészáros Sándor polgármester válaszolva a kérdésre elmondja, hogy összesen 240 m2  terület 
lett kijavítva, 2250,- Ft/m2  áron.  
 
Egresi Péter: kérdése, hogy kivitelezhető-e valamilyen megoldás a járda építésére vonatkozóan, 
mivel esetlegesen oszlop-áthelyezésekről is szó lehet. 
 
Mészáros Sándor polgármester válaszolva a kérdésre elmondja, hogy a műszakis kolléga 
egyeztetett a tervek elkészítésére. Valószínű a terveket úgy fogják elkészíteni, hogy ne kelljen 
olyan munkálatokat végezni, ami például oszlopok áthelyezésével jár.  
 
Ország Mihály András képviselő: a kedvezőbb árajánlat elfogadását javasolja.  
 
Dóri József: mivel tervkészítésről van szó, így ez évek múlva is használható lesz. A kivitelezésre 
kell nagyobb figyelmet fordítani. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb 
kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki elfogadja a KTK Tervezői, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. árajánlatát 270.000,- Ft + Áfa összegben, 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: 

 
182/2011. (10.18.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a KTK Tervezői, kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (2230. 
Gyömrő, Frangepán u. 54.) árajánlatát a Jókai úti óvoda előtti 
járda és vízelvezető árok engedélyezési és kiviteli tervének 
elkészítésére vonatkozóan 270.000,- Ft + Áfa összegben 
elfogadja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Határidő: 2011. november 30. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
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7.) Előterjesztés 600 diófa elültetéséről 
 

Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a település 600 éves 
évfordulójára felajánlás történt 600 db diófára. Előzetes becslések alapján 4 ha területre van 
szükség, mely a víztorony mögötti területen biztosított. 
 
A kertészeti tervezést el kell végeztetni. Elképzelése szerint ez egy parkos, ligetes terület lesz, jó 
lenne, ha ki tudna ez a terület szolgálni közösségi célokat. Átadja a szót a képviselő-testületnek. 
 
Egresi Péter: kérdezi, hogy a későbbiekben mi lesz a terméssel? 
 
Mészáros Sándor polgármester válaszolva a kérdésre elmondja, hogy ha egyéb jogszabályi 
feltétele nincs, akkor lehet árusítani, ill. lehet majd rendezni diófesztivált, ahol a termésből diós 
finomságokat lehet készíteni. 
 
Maszel László alpolgármester: Magyarország diótermelése az utóbbi 20 évben nagymértékben 
visszaesett. Véleménye szerint komoly bevételek származhatnak a diótermelésből.  
 
Albert Ottó képviselő: elsősorban a lakosságot tájékoztatva elmondja, hogy ez a 600 db diófa 
az önkormányzatnak nem kerül pénzbe, csak a terveztetés és a kialakítás. Tudomása szerint  a 
diófa zöld levele is eladható, gyógynövény-kivonatot készítenek belőle. 
 
Ország Mihály András felmerül a kérdés, hogy ezen a területen valami más hasznosabb dolog 
nem valósítható-e meg. Ezt a területet a későbbiekben, ha csak arra használják, hogy szívesen 
kimennek az emberek, akkor erre az önkormányzatnak költenie kell. 
 
Bagoly Lászlóné képviselő elmondja, hogy férje adományozta a 600 db diófát. A telepítésnél 
figyelembe kell venni a szakmai vonalat, mivel a diófaültetvény nem tűri a parkosított ültetést, 
nem marad meg aljnövényzetként alatta még a fű sem.  
A diófa termésével nem igazán az exportra való termelést lehet megcélozni, mivel ezek a fák 
magoncok, nem ütik meg azt a mércét, amit a piac elvárásként támaszt. Ebben az ültetvényben 
inkább egy fesztivál megrendezését kell látni. De hasznosítható a levele, valamint maga a 
faanyag is, mely 60-70 év múlva tetemes összeget képviselhet. 
 
Mészáros Sándor polgármester: ha hosszú távon gondolkodnak e terület hasznosításáról, 
kérdése, van-e más cél. Jelenleg a Nyáry Pál Szövetkezetnek van bérbe adva. Öt évre bérelték, 
melyből három év telt el, de a szövetkezet elnöke elmondta, hogy a kukorica betakarítása után 
hajlandó a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére.  
 
Ország Mihály András képviselő javasolja árajánlatok bekérését a tervezésre vonatkozóan, 
mellyel Maszel László alpolgármester is egyetért.  
 
Bagoly Lászlóné képviselő jelzi, hogy férje, aki diófákat adományozza és kertészmérnök, 
hamarosan megérkezik, és szakmailag tud válaszolni a még felmerülő kérdésekre. 
 
Mészáros Sándor polgármester szünetet rendel el. 
 
Szünet után köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelent Bagoly Lászlót, ki röviden ismerteti 
a diófaültetéssel kapcsolatos alapvető tudnivalókat.  
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A telepítéssel kapcsolatosan elmondja, hogy a diófamagoncok 1-1,2 m magasságúak, ősszel kell 
a fákat elültetni, a fagy ellen védeni kell, vadkárok ellen pedig ajánlja, hogy papírzsákkal körbe 
kell fogatni. Várja a témával kapcsolatos kérdéseket.  
 
Egresi Péter: kérdése, hogy mennyi idő áll még rendelkezésre az ültetéshez. 
 
Bagoly László válaszolva a kérdésre elmondja, hogy november 20-ig be kell fejezni a telepítést.  
 
Ország Mihály András képviselő: mivel a képviselő-testület afelé hajlik, hogy a diófaültetvény 
környékét az emberek inkább a szabadidő eltöltésére használják, így fontos lehetne a fák alatti 
füvesítés. Ha nincs a diófa alatt semmi, csapadékos időjárás esetén egy sáros terület, akkor a 
célok hogyan valósíthatóak meg? 
 
Bagoly László: válaszolva a kérdésre elmondja, hogy ezt a tervezőkre kell bízni. Úgy gondolja, 
hogy bizonyos területeket ki lehet hagyni és ott parkosítani.  
 
Mészáros Sándor polgármester: ha ezt még az idén szeretnék megvalósítani, akkor erre egy 
hónap van. Kérdése, hogy ha az idén nem tudják megvalósítani, van-e ennek bármiféle 
akadálya.  
 
Bagoly László: válaszolva a kérdésre elmondja, hogy komoly gondot okoz neki, mivel lekötötte 
ezt az árut. A mélyszántást el kell végezni, majd utána a kitűzést, fúrógéppel megcsinálják a 
lyukakat, maga a telepítés pedig pár embernek egy-két napos munka. 
 
Mészáros Sándor polgármester 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: 

 
 

183/2011. (10.18.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elhatározza a 600 diófa parkos jellegű telepítését a 
víztorony mögötti 0222/19-0222/30 hrszú önkormányzati 
területre. 
 
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy kérjen 
be árajánlatokat kertészeti tervezésre, és a legjobb ajánlat 
alapján bízzon meg kerttervezőt a diófák telepítési tervére. A 
Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a főépítésszel 
való egyeztetésre, és - szükség esetén - a tervezett telepítés 
érdekében a Rendezési Terv módosításának 
kezdeményezésére. 
 
Határidő: folyamatos. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
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8.) Javaslat az INFOCOPY-szerződés felmondására 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a napirendi pontban szereplő 
szerződést fel kívánja mondani, mivel ez az önkormányzatnak évi 250.000-300.000,- Ft-jába 
kerül. Úgy gondolja, hogy egy eseti, vagy átalánydíjas szerződés megkötésével ezen összeget 
csökkenteni lehet. November 14-ig van lehetőség a szerződés felmondására. Kérdezi a 
képviselő-testületet, van-e más javaslat? 
Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért a 
szerződés felmondásával, 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: 

 
184/2011. (10.18.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az Infocopy Kft-vel kötött Infotec IS2018D típusú fénymásoló 
gép karbantartására vonatkozó szerződést felmondja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

9.) Javaslat a DIRCOM telefondíj számláló szerződésének felmondására 
 

Mészáros Sándor polgármester javasolja a képviselő-testületnek a Dircom telefondíj számláló 
szerződés felmondását, mivel ez a szolgáltatás feleslegessé vált. Emiatt az ezzel kapcsolatos 
költség kifizetése sem szükséges, mely havi 13.750,- Ft.  
 
Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban 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 6 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, a következő 
határozatot hozta: 

 
184/A/2011. (10.18.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a telefonköltség személyre bontott kimutatására alkalmas 
berendezés működtetésére kötött szerződést felmondja. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
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10.) Rákóczi Szövetség támogatási kérelme 
 
Mészáros Sándor polgármester emlékezteti a képviselő-testületet, hogy az elmúlt testületi 
ülésen döntöttek a különböző alapítványok támogatási kérelmének automatikus elutasításáról, 
de ezt a támogatási kérelmet ismertetni szükséges. Várja a javaslatokat, észrevételeket. 
 
Albert Ottó képviselő: jelen helyzetben az önkormányzatnak nincs lehetősége támogatni a 
Rákóczi Szövetséget. 
 
Ország Mihály András képviselő: véleménye szerint a szövetség fontos feladatot lát el, de úgy 
gondolja, hogy támogatásukat nem az önkormányzatoknak kell megoldani, ez állami feladat. 
Csatlakozik képviselő-társához, miszerint a támogatási kérelmet utasítsák el. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb 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 6 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, a következő 
határozatot hozta: 

 
185/2011. (10.18.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Rákóczi Szövetség kérelmét nem támogatja. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy 
határozatáról az érintettet értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

11.) Polgármesteri tájékoztató 
 
Mészáros Sándor polgármester az alábbiakban tájékoztatást ad az előző testületi ülés óta 
elvégzett munkáról. 
 

- 240 m2 területen történt útjavítás, melyre 3 év garanciát vállalt a kivitelező. 
- Mindkét óvodánál a népegészségügyi intézet ellenőrzést végzett. Hiányosságként 

állapították meg, hogy a csoportszobák kis alapterületük miatt nem alkalmasak a 
gyermekek jelenlegi létszámának befogadására, valamint a tornateremben az ablakok, 
ajtók törésvédelmének biztosítása nem történt meg, az udvari homokozók lefedésére 
takarófóliát kell alkalmazni, rovar és rágcsálóirtás megelőző jelleggel nem történt. A 
tagintézménynél szintén a csoportszobák alapterülete problémás, valamint az megfelelő 
számú öltözőszekrény hiánya, a dolgozók részére öltöző nem biztosított.  
Az ÁNTSZ felszólította az önkormányzatot, hogy készítsen intézkedési tervet a 
hiányosságok megszüntetésére vonatkozóan.  

Maszel László alpolgármester elmondja, hogy a fenti intézmények használatba vételi 
engedélyének kiadásakor az ÁNTSZ részéről nem szerepeltek ezek a problémák. Nem érti, hogy 
akkor ez miért nem okozott gondot.  
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Ország Mihály András képviselő csatlakozik képviselő-társának véleményéhez. Az ÁNTSZ 
egy olyan szervezet, hogy egyik héten elfogad valamit, a másik héten pedig jogszabály-
változásra hivatkozva más a követelmény. 
 

- Jelentkezett egy cég miszerint önkormányzati területet szeretne kapni. Az információk 
még nem pontosak, így csak előzetes a tájékoztató. 

- Megjelent az önkormányzati és a köznevelési törvény tervezete. Kéri a képviselőket 
olvassák át, a változásokat tekintsék át. 

 
 

12.) Egyéb ügyek 
 

a) Ebea Kft. kérelme 
 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti az Ebea Kft. kérelmét, mely szerint parkolóhelyet 
kívánnak kialakítani a telephely előtt. Kéri a munkálatok engedélyezését. A műszaki előadóval 
történt előzetes egyeztetés alapján fontos kérdésként merült fel a csapadékvíz elvezetése. A 
parkolót úgy kell megoldani, hogy a víz-elvezetés megoldott legyen. Átadja a szót a képviselő-
testületnek.  
 
Albert Ottó képviselő: fontosnak tartja a víz-elvezetés megoldását, mivel ha nagyobb csapadék 
esik, akkor a gyephézagos megoldás sem lesz jó, mivel nem fogja tudni elszívni a vizet, rá fog 
folyni a Mátyás király útra, ott megfagy és újra rossz minőségűvé fog az válni. Nem javasolja a 
képviselő-testületnek a munka elindítását addig, amíg a csapadékvíz-elvezetés nincs megoldva. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a 
képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy a testület a munkálatok elvégzését csak abban az 
esetben engedélyezi, ha az Ebea Kft. bemutatja a csapadékvíz-elvezetésére vonatkozó terveket, 
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: 

 
186/2011. (10.18.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az ebea Kft. Mátyás király út 3. sz. alatti telephelye előtt a 
Mátyás király út és a vele párhuzamos járda közé gyephézagos 
téglával burkolt parkolóhely kialakításához tulajdonosi 
hozzájárulást ad, amennyiben a cég bemutatja a keletkező 
csapadékvíz elvezetésének megnyugtató megoldását. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy 
határozatáról az érintettet értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
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b) Október 23-i ünnepség helyszínének változása 
 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban átadja a szót az iskola 
igazgatójának. 
 
Bagoly Lászlóné képviselő, intézményvezető: több éves gyakorlat, hogy az október 23-i 
ünnepséget az általános iskola szervezi, ill. kialakult egy olyan gyakorlat, hogy ezt egybe kötik 
a központi ünnepséggel. Erre való tekintettel szeretnének a helyszíntől eltérni, ugyanis a 
mostani szervező jelezte, hogy nagyobb a helyigénye, mint ami a művelődési házban 
rendelkezésre áll. Energiatakarékossági szempontból is jobb lenne az iskola aulája, mivel a 
művelődési házat emiatt külön fel kell fűteni. Kéri a testület állásfoglalását, hogy tekintsenek el 
a hagyományoktól és az iskola aulájában rendezzék meg az ünnepséget.  
 
Ország Mihály András képviselő aggodalmát fejezi ki a férőhellyel kapcsolatban, véleménye 
szerint ünnepélyesebben, kényelmesebb lenne a művelődési ház, de nem ismeri a műsor 
jellegét. 
 
Bagoly Lászlóné képviselő válaszolva a felvetésre elmondja, hogy túl sokan nem szoktak részt 
venni az ünnepségeken, így a művelődési házból áthozott székek elhelyezésével meg tudják 
oldani az elhelyezést. 
 
Mészáros Sándor megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-
testületet, aki egyetért az ünnepség helyszínének változásával, 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: 

 
187/2011. (10.18.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az Október 23-i ünnepség helyszínéül a Nyáry Pál Általános 
Iskola és A.M.I. auláját jelöli ki. 
Határidő: 2011. október 23. 
Felelős: Bagoly Lászlóné intézményvezető 

 
 

c) Csiló Istvánné képviselő hozzászólása 
 
Csiló Istvánné képviselő tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy lakossági megkeresés miatt 
kíván szólni. A Bocskai úton van két üres telek, ahol rendkívüli állapotok uralkodnak, mivel 
nagy a gaz, sok a kóbor állat. Kérték, hogy a képviselő-testület intézkedjen az ügyben. 
 
Dóri József: ottani lakos elmondja, hogy valóban áldatlan állapotok vannak az említett területen. 
Több fiatal is megfordul, akik ott randalíroznak, sok ott a kóbor állat. Életveszélyesnek is 
mondható a terület, mert egy kút is van itt. Egy oldalról sem védett a terület, nincs bekerítve. 
Javasolja esetlegesen a kisajátítás lehetőségének vizsgálatát. 
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy az ügyben a jegyző úr tud eljárni. 
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Zinger Miklós jegyző: a 15 év elbirtoklás időtartama azt jelenti, hogy az önkormányzatnak 
kellett volna ezen időszak alatt tulajdonosként viselkedni, akkor lehetne bírósági eljárás 
folyamán tulajdonjogot szerezni.  
 
 

d) Albert Ottó képviselő hozzászólása 
 
Albert Ottó képviselő: tájékoztatásul elmondja, hogy az általános iskola részt vesz a Bozsik 
Programban, a szerződést aláírták. Három korcsoport fog indulni a programban. Stift Károly, ill. 
Kovács Károly fogja az edzési munkákat végezni. Az általános iskola 100.000,- Ft értékben fog 
kapni tanév végén sportszereket. Október 13-án újra alakult a Nyáregyháza Községi Sport Klub, 
melynek elnöke Mészáros Mihály, a gazdasági vezető Lipót Pál. Alapszabályt fognak 
módosítani, mely szerint szakosztályok fognak létrejönni, nevezetesen labdarugó, kézilabda, és 
amire igény lesz. Tervezik egy multi funkciós kispálya létesítését, valamint egy teniszpályát és 
szeretnének kialakítani.  
Kéri a képviselő-testületet, hogy a pénzügyi koncepció tárgyalása során tervezzenek be a sport 
klub részére anyagi támogatást. 
Az előző években a sport nem nagyon kapott támogatást az önkormányzattól, ezt ő fel is vetette. 
Akkor azt a választ kapta, hogy nem működik a sport, nincs teljesítmény.  
Erre csak azt tudja válaszolni, hogy kis községünkből három embert kik közül ketten az NB II-
ben futballoznak, és egy labdarúgónak pedig a német játékszövetség kérte ki engedélyét, ő 
Hadnagy Levente. Cáfolja, hogy Nyáregyháza nem adott az élsportnak tehetségeket.  
 
Ország Mihály András képviselő: mivel az előző képviselő-testületnek is tagja volt, 
mindenképpen meg kell jegyeznie, hogy sem az előző polgármester asszony, sem az előző 
képviselő-testület nem volt a labdarúgás ellen. Legnagyobb probléma az volt, hogy hol volt 
elnökség, hol nem. Nem volt folytonosság, eltökéltség. A sport klubot csak úgy lehet 
működtetni, ha van egy legitim vezetőség, aki hosszú távol végzi a feladatot és akkor biztosan 
támogatni fogja a képviselő-testület. Azt is mérlegelni kell, hogy településünkön sok embernek 
a labdarúgás nem jelent sokat, mert másra teszi a hangsúlyt. Az önkormányzatnak meg kell 
felelni ezeknek az embereknek is. Az önkormányzat rendelkezésére álló pénzt úgy kell 
beosztani, hogy ha megkérdezik, miért kap a sport támogatást, amikor nem is működik, nincs is 
vezetősége. Jókívánságait fejezi ki az új vezetőség felé. 
 
Maszel László alpolgármester egyetért képviselő-társával, miszerint az előző testület egyáltalán 
nem volt sportellenes.  
Az új vezetőségnek pontosan meg kellene határozni azt az összeget, mely a Nyáregyházi 
Községi Sport Klub egy éves működéséhez szükséges. Fel kell azt is mérni, hogy esetlegesen a 
szponzorok mekkora összeggel tudják támogatni a sport klubot. 
 
Albert Ottó képviselő felsorolja a vezetőségi tagok nevét: Mészáros Mihály, Lipót Pál, Csernai 
István, Csák Imre, Stift Károly, ifj. Farkas László és Albert Ottó. Ez a vezetőség komolyan és 
hosszú távon gondolja a működést. El fogják készíteni a működéshez szükséges költségvetést, 
szponzorokat fognak keresni.  
 
Bagoly Lászlóné képviselő: nagyon komoly kormányzati törekvések vannak arra vonatkozóan, 
hogy a futballt újrakeltik. Az iskola részéről üdvözli a Bozsik Programot. Mint intézményvezető 
látja a gyermekekben kialakult igényt a foci, ill. a mozgás iránt.  
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e) Ország Mihály András képviselő hozzászólása 
 
Ország Mihály András képviselő tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy lakossági kérelem 
érkezett hozzá, mely szerint az I. és II. Világháborúban elesett hősi halottak emlékére állított 
emlékmű Nyáregyháza egyik jelképévé válhatott. Életüket a hazáért feláldozó honvédeknek úgy 
szeretnék megadni a megbecsülést a megemlékezés virágai és gyertyái mellett, ha a sírkertben 
felvonhatnák tiszteletükre a Magyar Nemzeti Lobogót. Ehhez kérik a képviselő-testület 
támogatását, a lobogót adakozásból, saját költségükön kívánják megvásárolni. 
 
Maszel László alpolgármester mindenképpen támogatandó a kérés, ezt javasolja képviselő-
társainak is. 
 
Ország Mihály András képviselő javasolja a másik zászlórúdra Nyáregyháza Lobogójának 
felvonását is.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri 
a képviselő-testületet, aki a kérelemben 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: 

 
187/A/2011. (10.18.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az  I.  és  II.  Világháborúban  elesett  hősi  halottak  emlékére  
állított emlékmű Magyar Nemzeti Lobogóval, valamint 
Nyáregyháza Lobogójával való ellátását támogatja. 

 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a nyilvános ülés napirendjén szereplő 
kérdéseket a képviselő-testület megtárgyalta, az ülést 19.45 órakor bezárja. 
 

 
 
 

- kmf - 
 
 
 
 
 
 Mészáros Sándor        Zinger Miklós 
               polgármester             jegyző 
 


