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Mészáros Sándor polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, mivel a 7 fős Képviselő-testület 5 tagja megjelent. 
A kiküldött napirendi pontokhoz még egy napirendi pontot javasol felvenni, nevezetesen az idei évre 
vonatkozó vízdíj megállapításával kapcsolatos előterjesztés. Javasolja még, hogy a lakáspályázatra 
vonatkozó előterjesztést tárgyalják első napirendként. Ennek megfelelően a Képviselő-testület az ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el.  
 

1.) Lakáspályázat 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
2.) 2012. évi vízdíj 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

3.) Iskolatej programban való részvétel 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
4.) Számlanyitások 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

5.) TÁMOP-1.4.1-11/2 kódszámú pályázat 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
6.) Vasad Község önkormányzatának megkeresése 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 
 

1.) Lakáspályázat 
 
Mészáros Sándor polgármester emlékezteti a képviselőket, hogy korábbi ülésen már tárgyalták a kérdést, 
akkor arra a megállapításra jutottak, hogy legyen még egy helyszíni átnézése a két lakásnak. Ez 
megtörtént, átdolgozásra került a pályázat. Átadja a szót Maszel László alpolgármesternek, illetve Albert 
Ottó képviselőnek mondják el a helyszíni szemlén tapasztaltakat. 
 
Albert Ottó képviselő elmondja, hogy katasztrofális a helyzet ezeknél a lakásoknál. Az a költségvetés, 
melyet Gaszler Gabriella műszaki előadó készített fedezi a valóságot, bár módosítások történtek javaslata 
alapján. Nagyon komoly szakmunkát igényel a lakások helyreállítása, ezért ott csak szakmunkások 
végezhetik a felújítást. Vannak olyan részek, melyek át vannak nedvesedve tartófalaknál, tehát fokozott 
elővigyázatosságot igényel a javítás. Az elektromos vezetékek áthúzása szintén szakembert igényel.  
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Mindenképpen azt javasolja, hogy a felújítást csak szakemberek bevonásával végeztessék el. Javasolja 
még műszaki ellenőr bevonását is.  
Korábbi javaslata volt, hogy úgy költözzenek be a bérlők, hogy folyamatosan csinálja meg saját kezűleg, 
ezt most elveti.  
Csak komplett kész, ill. műszakilag, átvett állapotban javasolja a beköltözést.  
Nem tudja, milyen esélyei lesznek a pályázóknak, hiszen az egyik lakás becsült felújítási költsége több 
mint egy millió forint, a másik pedig 900.000,- Ft. 
 
Maszel László alpolgármester: véleménye szerint az egyik lakás felújíthatatlan. A külső része meg van 
süllyedve, itt javasolja minél előbb a kémény bontását, mert veszélyes.  
A másik lakásnál a vizesedést egy másik lakásból a vizesblokk okozza, a villanybojlerből folyik a víz a 
falra, ill. a kád környéke nincs kicsempézve, tehát egyértelmű, hogy a víz onnét megy át. A padozat szét 
van rohadva.  
Van egy pályázó, akivel kint volt személyesen megnézni a lakást, neki van két fia, akik kőművesek, így a 
felújítást elvégeznék.  
 
Mészáros Sándor polgármester: az elhangzott javaslat alapján megállapítja, hogy a két lakás közül csak 
arra írjanak ki pályázatot, amelyik kisebb költségvetésű és egyáltalán felújítható állapotban van. A 
pályázati kiírással kapcsolatban kéri a képviselők véleményét. 
 
Maszel László alpolgármester: javasolja, hogy akik erre a lakásra pályáznak, azt személyesen tekintsék 
meg.  
 
Mészáros Sándor polgármester: a pályázati felhívást is tudomásul kell venni és az abban szereplő 
elvárásokat tudniuk kell teljesíteni. 
Kérdése, hogy a pályázó számlával igazolja-e, hogy szakemberrel végeztette el a felújítást, vagy milyen 
biztosítékot, igazolást kérjenek? 
 
Albert Ottó képviselő: javasolja, hogy az elektromos, valamint a víz- és gázvezeték szerelését 
mindenféleképpen számlával kellene bizonyítani, vagy szakmunkás bizonyítvánnyal.  
 
Gaszler Gabriella műszaki előadó: javasolja felelős műszaki vezető alkalmazását. Van egy jogszabály, 
mely szerint meg kell győződnie, hogy kik dolgoznak az építkezésen és milyen minőségben.  
 
Maszel László alpolgármester: megérti az aggályokat, de akik erre a lakásra pályáznak anyagi 
lehetőségeik nem engedik meg, hogy még a műszaki vezetőt is kifizessék. Elektromos szerelés 
szempontjából egyetért Albert Ottó javaslatával, vízszereléssel kapcsolatban pedig elmondja, hogy a mai 
technológiák már lehetővé teszik a házilagos szerelést is.  
 
Albert Ottó kérdése: ki fogja vállalni a felelősséget, ha folyik a víz? 
 
Maszel László alpolgármester: felajánlja segítségét a vízszerelésnél, illetve az ellenőrzést elvégzi.  
 
Gaszler Gabriella műszaki előadó: mivel a lakás önkormányzati tulajdon, annak az értékét meg kell 
őrizni, ha ott valami elromlik a felelősség az önkormányzaté, sőt életet is veszélyeztethet, sőt ebben az 
esetben cserépkályha cseréről is szó van. Kérdése, ki fogja azt összeszedni, hogy milyen szakmunkás 
levéllel, mennyire érvényes dolgokkal fog ott dolgozni? Ismét javasolja a felelős műszaki vezető 
alkalmazását. 
 
Ország Mihály András képviselő: kérdése, hogy az önkormányzat be tudná-e vállalni a felelős műszaki 
vezető alkalmazását, munkadíját kifizetni? Végül is ez a lakás az önkormányzat tulajdona. Kérdése, 
milyen összeget képvisel a műszaki vezető alkalmazása? 
 
Mészáros Sándor polgármester: válaszolva a kérdésre elmondja, hogy 100 és 300 ezer forint közötti 
összeg között lehet a műszaki vezető munkadíja. 
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Maszel László alpolgármester: ha műszaki vezetőt alkalmaznak a felújításnál, akkor minden anyagról 
műbizonylatot fog kérni. 
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy a jövendőbeli bérlő ami költséget fordít a felújításra, az 
leírható a lakbérből. Bele lehetne tenni a pályázatba, hogy ha az önkormányzat finanszírozza meg a 
műszaki vezetési szakembert, akkor annak a költségét a lakbéren felül, ha nem is egyszerre, de állja a 
bérlő és így utólagosan megtérül az önkormányzat számára. 
 
Maszel László alpolgármester: véleménye szerint itt helyben megoldható az, hogy ha kimennek a 
felújítási munkákat ellenőrizni – személy szerint ő is vállalja, segít ebben, esetleg anyagot is tud 
olcsóbban szerezni. 
 
Mészáros Sándor polgármester: vannak olyan felújítási részek, melyek nem jelentenek a későbbiekben 
közvetett módon életveszélyes helyzeteket, de például a villanyszereléssel kapcsolatban ezek a kérdések 
joggal merülnek fel, hogy a felelősséget ki fogja a vállalni a felújítás után. Ha van egy műszaki vezető, 
akkor ő csak egy olyan felújítást fog tudni átvenni, ami minden szempontból megfelel, ha viszont nincs, 
akkor valamilyen bizonylat kell arról, hogy aki azt a munkát elvégezte, az szakember és vállalja azért a 
felelősséget, amit ott csinált. Ha villanyszerelő dolgozik ott, azt vagy számlával, vagy egy nyilatkozattal 
kell igazolni. Valami biztosíték kell az önkormányzatnak arra vonatkozóan, hogy nem ő végeztette el akár 
kikkel a munkákat, hanem igazolás kell, hogy ezt szakember csinálta. 
 
Maszel László alpolgármester: ez a lakás korábban lakott volt, a villany be van szerelve, órával 
rendelkezik, elméletileg itt egy működőképes elektromos hálózatnak kell lenni, természetesen a földelést 
le kell ellenőrizni. 
 
Zinger Miklós jegyző: az biztos, hogy az a hálózat nem földelt, az biztos, hogy nem érintésvédelmi 
szabályok szerint lett az elektromos hálózat kiépítve. 
 
Albert Ottó képviselő: az elektromos felújítást már az új szabványoknak megfelelően kell elvégezni. 
 
Mészáros Sándor polgármester: meg kell gondolni a felelős műszaki vezető alkalmazását, a pályázatban 
ezt szerepeltetni kellene úgy, hogy az önkormányzat ezt megfinanszírozza, de a későbbiekben az ott 
lakóktól kérik ennek az utólagos elszámolását. Kéri ezzel kapcsolatban a képviselők álláspontját. 
Szeretné, ha ez az egy lakás olyan állapotba kerülne, ami használható, viszont nem szeretné azt, ha 
bármikor ebből olyan problémája lenne az önkormányzatnak, ami nagyobb annál, mint amivel most 
foglalkoznak, ami a későbbiekben felveti az önkormányzat felelősségét, abból a szempontból, hogy nem 
helyesen járt el. 
 
Albert Ottó képviselő: műszaki vezető alkalmazását nem javasolja, viszont az ellenőrzést fontosnak 
tartja, illetve szakmunkás bizonyítvány vagy nyilatkozat bekérését attól, aki a munkát elvégzi és azért 
felelősséget vállal. Soknak tartja a műszaki vezető munkadíját. 
 
Mészáros Sándor polgármester kérdése Zinger Miklós jegyzőhöz: elégendő lehet egy nyilatkozat? 
 
Zinger Miklós jegyző: nyilván, aki kéri a felújítást annak kell bejelenteni, hogy ki az, aki ezt elvégzi, és 
annak nyilatkoznia kell, hogy a megfelelő szabványok és a szükséges paraméterek szerint végezte el a 
munkát.  
 
Mészáros Sándor polgármester összegezve az elhangzottakat kéri a képviselő-testületet, hogy aki 
egyetért az elhangzott javaslatokkal, miszerint a pályázati felhívást csak a Dózsa György út 30/9. sz. 
lakásra vonatkozóan írják ki, felelős műszaki embernek kell – ha szükséges az elektromos hálózatot 
módosítani, ill. ha javítás szükséges, akkor azt felelős szakember végezze, és ezt nyilatkozza le, hogy a 
szabványoknak megfelelően történt -szavazzon.  
 
Megállapítja, hogy az elhangzottak kapcsolatban kérdés nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki 
elfogadja azt, hogy ez az összeg kifizetésre kerüljön, szavazzon. 
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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: 
 

12/2012. (I.30.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Nyáregyháza, Dózsa György út 30/9. sz. alatt lévő üres 
önkormányzati bérlakásra vonatkozó pályázati felhívást, 
dokumentációt és a felújítás műszaki tartalmát jóváhagyja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázat 
lebonyolításához szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

2.) 2012. évi vízdíj 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy az előző ülésen módosították az idei évre 
vonatkozó vízdíjat, mely február 1-én lépne hatályba, azonban figyelmen kívül hagyták, miszerint egy 
közelmúltban hozott vízmű-szolgáltatásról hozott törvény kimondja, hogy ebben az évben az Áfa 
emeléssel is, csak 4,2 %-kal lehet emelni a vízdíjat, egyébként pedig kivette az önkormányzat 
hatásköréből ezt az emelést. 
Miniszter fog a vízdíj rendelettel kapcsolatban összeget megállapítani. Ha ezt a 4,2 %-ot figyelembe 
akarjuk venni, akkor nettó értékben 3,- Ft/m3-el lenne emelhető a víz díja, de ez is csak addig, amíg a 
miniszteri rendelet nem jelenik meg. 
Javasolja, hogy a vízdíj emelésére vonatkozó rendelet ne lépjen hatályba. Átadja a szót a képviselő-
testületnek. 
 
Maszel László alpolgármester kérdése: van-e arra vonatkozóan információ, hogy mennyi lesz egy 
köbméter víz? 
 
Mészáros Sándor polgármester válaszolva a kérdésre elmondja, hogy ezzel kapcsolatban még semmit 
nem tudnak, ez igaz a csatornadíjra is.  
 
Zinger Miklós jegyző: ami kiadásra kerül a közeljövőben rendelet, arról csak annyit lehet tudni, hogy a 
díjmegállapítás rendszere megváltozik. 
 
Maszel László polgármester: furcsának találja ezt az új rendeletet,  mert nem tudhatják, hogy mennyire 
akarják az emelést rátenni.  
 
Mészáros Sándor polgármester: nem azt fogják megmondani, hogy az önkormányzat mennyivel 
emelhet, hanem azt, hogy az önkormányzatnak nincs megállapítási jogköre, hanem a miniszteri rendelet 
fogja meghatározni az árat. Az, hogy milyen adatokat fognak bekérni a cégektől nem lehet még tudni, de 
nyilván a szükséges adatokat meg fogják adni. 
 
Zinger Miklós jegyző: valószínűleg olyan adatszolgáltatást fognak bekérni, melyet a testület is 
figyelembe vett a díjmegállapításnál. 
 
Mészáros Sándor polgármester: lehet, hogy inkább a magas víz- és csatornadíjakat próbálják 
visszaszorítani ezzel a rendelettel. 
 
Albert Ottó képviselő: véleménye szerint a képviselő-testületnek ezzel a dologgal érdemben nem kellene 
foglalkozni és nem is kéne az áremelést sem meghatározni, mert nem tudják, hogy központilag mi fog 
történni. 
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Ország Mihály András képviselő: tudomásul kell venni, hogy az államnak a befolyása növekszik és az 
önkormányzatok jogköre pedig csorbul.  
 
Maszel László alpolgármester: javasolja a korábban elfogadott vízdíj emelésre vonatkozó rendelet 
hatályba lépését, mivel az elmúlt évek folyamán nem történt emelés. Mindenféleképpen javasolja a 4,2 
%-os emelést. 
 
Mészáros Sándor polgármester: most nettó 3 forintos emelésről van szó, gyakorlatilag ez semmi, nem 
orvosolja a problémákat. Kérdése miért tegyék ezt meg, ha úgyis lesz egy hatósági ár? 
Maszel László alpolgármester: nincs arról meggyőződve, hogy 2-3 hónap múlva lesz már hatósági ár, de 
azt tudja, hogy a vízmű telepén kellene cserélni a cirkót, mivel az nagyon rossz állapotban van. 
Véleménye szerint, ha ez a három forint csak annyit hoz, hogy a cirkónak az árát meghozza, akkor már 
érdemes volt az emelés. 
 
Ország Mihály András képviselő: elképzelhető az is, hogy a hatóság a jelenlegi árat fogja megállapítani, 
akkor viszont már a 3 forint hiányozhat.  
 
Mészáros Sándor polgármester: az a baj, hogy nem lesz az önkormányzatnak, ill. a képviselő-testületnek 
joga megállapítani vízdíjat.  
 
Zinger Miklós jegyző: az árak megállapításáról szóló törvényből kikerültek ezek a szolgáltatások, 
amelyeket a testület állapíthatott meg, a képviselő-testület nem dönthet. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a 
képviselő-testületet, aki az előterjesztés szerinti 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 rendeletet alkotta: 
 
 

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Képviselő-testületének 

 
3/2012. (I.31.) sz. rendelete 

 
a vízműből szolgáltatott ivóvízért, a csatorna és szennyvíz tisztítómű használatáért  
fizetendő díjak megállapításáról szóló 15/2006. (XI.12.) sz. rendelet módosításáról 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1949. évi XX. törvény 4/A. § (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 

1. § 
 
 (1) A vízműből szolgáltatott ivóvízért, a csatorna és szennyvíz tisztítómű használatáért fizetendő 
díjak megállapításáról szóló 15/2006. (XI. 12.) sz. önkormányzati rendeletet módosító 1/2012. (I.18.) 
önkormányzati rendelet nem lép hatályba. 
 
(2) Ez a rendelet 2012. január 31. napján lép hatályba. 
 
 
 

3.) Iskolatej programban való részvétel 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban 
egyeztetést folytatott az igazgató asszonnyal, illetve a Fény Otthona Alapítvánnyal. Mindenképpen 
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javasolja az iskola részvételét a programban, ugyanis ez semmibe nem kerül az önkormányzatnak. Két 
havonta kell erre pályázni és átfutó módon jelentkezne, mintegy bruttó 330.000,- Ft-ot az 
önkormányzatnak kellene megfinanszíroznia, mivel utófinanszírozású.  
Az óvoda kapcsán felmerült a kérdés, mivel itt nem 100 %-os a támogatás, hanem a támogatás mértéke a 
bizottsági rendelet szerinti támogatási érték valamint a bruttó vételár közötti különbség 50 %-a. Átadja a 
szót a képviselőknek. 
 
Ország Mihály András képviselő: átnézte az anyagot és a rendeletet is, felmerült benne a kérdés, hogy 
mi ebben az üzlet ennek az alapítványnak. Természetesen a program egy jó dolog, csatlakozni is kell 
hozzá. Kérdése, hogy az önkormányzat nem tudná ezt megoldani? A rendelet szerint a fenntartó 
szerződést köt a szállítóval, a szállító nem más, mint egy tejgazdaság és közbejön ez az alapítvány, mint 
kérelmező, aki ezt az egészet talán megfinanszírozza és ő fogja a 69,- Ft-os támogatást megkapni, ebből 
az önkormányzatnak kiállít egy számlát 55,- Ft-ról és akkor talán a két összeg különbözet az ő nyeresége.  
 
Mészáros Sándor polgármester: az előterjesztésben szerepel az is, hogy miket kínál ez az alapítvány. 
Szükség van egy olyan szervezetre, aki megszervezi, hogy hány településen, hogyan történjen meg a 
szállítás.  
 
Maszel László alpolgármester: mindenféleképpen javasolja a programban való részvételt, ugyanis vannak 
olyan gyerekek, akik szívesen meg fogják inni a tejet. Korábbi években már volt ilyen program az 
iskolában, akkor viszont voltak problémák a szervezésben. Kéri, hogy erre fokozottabban figyeljen az 
iskola vezetője. 
 
Bagoly Lászlóné képviselő az iskola igazgatója elmondja, hogy az iskola már bekapcsolódott a gyümölcs 
programba is, mely sikeres. Sajnálatos, hogy ebből a programból a felső tagozatosok kimaradnak. Évről-
évre érezhető, hogy egyre inkább rászorulnak a tanulók ilyen fajta segítésre, támogatásra. Az iskolatej 
kiosztását meg fogják szervezni, nem okozhat ez problémát. A programban való részvételt javasolja. 
 
Ország Mihály András képviselő: reméli, hogy az utófinanszírozás is gördülékenyen fog menni és nem 
lesz probléma. Visszatérve még az óvodára, - mivel az önkormányzatnak csak 7,- Ft-ba kerülne egy 
óvodás – javasolja, hogy ők is vegyenek részt a programban. 
 
Mészáros Sándor polgármester összegezve az elhangzottakat, javasolja a programban való részvételt az 
óvoda és az iskola vonatkozásában is. Egy-másfél hónap múlva megkérdezik a tapasztalatokat a 
vezetőktől és ennek függvényében pályáznak a következőkben. 
 
Megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki az előterjesztés 
szerinti 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: 
 

13/2012. (I.30.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
116/2011. (XII.14.) VM rendeletben meghirdetett óvoda-, iskolatej 
programhoz való csatlakozása mellett dönt. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szállítási szerződések megkötésére. 
 
Határidő: 2012. január 31. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
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4.) Számlanyitások 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a polgármesteri hivatal neve alatt futó 
számlákat át kell vezetni önkormányzat nevű számlára, de mivel az MVH regisztráció kapcsán nem olyan 
régen hozták létre az önkormányzati számlát, ezért azt meg kell szüntetni és átvezetni a polgármesteri 
hivatal számlájára. Szükséges létrehozni az óvoda és az iskola kapcsán a számlákat, mivel ők is önállóan 
működő intézmények. Az előterjesztés szerinti határozati javaslatok erről szólnak. Ezen módosításokat 
minden önkormányzatnak meg kell tenni, 2012. január 31-ig kell kezdeményezni a számlavezető 
pénzintézetnél. 
 
Zinger Miklós jegyző: az intézmények számlanyitásával kapcsolatos határozati javaslat kiegészítésre 
került az adószám igénylésével. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel 
nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatokról külön 
döntsenek. 
Kéri a képviselő-testületet, aki az első 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: 
 
 

14/2012. (I.30.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 174.§ (2) és (3) bekezdése alapján elrendeli a 
Polgármesteri Hivatal  
65100101-10100266 számú önkormányzat pénzforgalmi bankszámla megnevezésű, 
65100101-10100280 számú egyéb bevételek beszedési számla megnevezésű, 
65100101-10100620 számú idegen bevételek beszedési számla megnevezésű, 
65100101-10101607 számú önk. részére befejezett vízközmű elk. szla megnevezésű, 
65100101-10101676 számú önkorm. állami hozzájárulását elk. számla megnevezésű, 
65100101-11005315 számú gépjárműadó beszedési számla megnevezésű, 
65100101-11218490 számú egyéb helyi adó beszedési számla megnevezésű, 
65100101-11218500 számú termőf. bérbea. szárm. jöv. adó besz. szla. megnevezésű, 
65100101-11218517 számú bírság beszedési számla megnevezésű, 
65100101-11218524 számú pótlék beszedési számla megnevezésű, 
65100101-11218531 számú magánszemélyek kommunális adója beszedési számla megnevezésű, 
65100101-11265155 számú önkormányzatok részére idegen adó számla megnevezésű 
65100101-11290944 számú egyéb bevételek beszedési számla megnevezésű, 
65100101-11298942 számú egyéb bevételek beszedési számla megnevezésű, 
65100101-11348360 számú önkorm. állami hozzájárulását elk. számla megnevezésű, 
65100101-20304485 számú éven túli vállalk. fejlesztési hitel megnevezésű, 
65100101-20540357 számú éven túli vállalk. fejlesztési hitel megnevezésű, 
65100101-20881094 számú önkormányzati folyószámla hitel számla megnevezésű, 
65100101-20881104 számú önkormányzati folyószámla hitel limit számla megnevezésű, 
 
bankszámláinak Nyáregyháza Község Önkormányzata nevére való átvezetését. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2012. január 31. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 
 
Mészáros Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, aki a második határozati javaslatot elfogadja, 
szavazzon. 
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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: 
 
 
 

15/2012. (I.30.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli 
Nyáregyháza Község Önkormányzata  
65100101-11359102 számú önkormányzat pénzforgalmi bankszámla 
megnevezésű 
bankszámlájának a Polgármesteri Hivatal nevére való átvezetését. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2012. január 31. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
Mészáros Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, aki a harmadik határozati javaslatot 
elfogadja, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 5 tagja, 4 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot 
hozta: 
 

16/2012. (I.30.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyáry Pál 
Általános Iskola és AMI, továbbá a „Napsugár” Óvoda Nyáregyháza 
költségvetési szervek esetében fizetési számlájuk megnyitásához 
számlavezetőként a Pátria Takarék nyáregyházi fiókját választja. 
 
A Képviselő-testület a Nyáry Pál Általános Iskola és AMI, továbbá a „Napsugár” 
Óvoda Nyáregyháza részére az adószám igényléséhez és a Pátria Takarék 
nyáregyházi fiókjánál a pénzforgalmi számla megnyitásához hozzájárul. 
 
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt a Nyáry Pál Általános Iskola és AMI, 
továbbá a „Napsugár” Óvoda részére adószám igénylésével és pénzforgalmi 
számla megnyitásával összefüggő intézkedések megtételével. 
 
Határidő: 2012. január 31. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
  Zinger Miklós jegyző 

 
Mészáros Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, aki a negyedik 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: 
 

17/2012. (I.30.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli a 
Polgármesteri Hivatal 
65100101-11315810 számú egyéb helyi adó beszedési számla megnevezésű 
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bankszámlájának megszüntetését. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2012. január 31. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 

5.) TÁMOP-1.4.1-11/2 kódszámú pályázat 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy Monoron kistérségi ülésen jött elő a 
lehetőség, hogy kiírásra került fenti számú pályázat, melyben az önkormányzat nem, de az Üllői 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete tudna pályázni kistérségi szinten. A kistérségi ülésen jelezte, hogy 
Nyáregyháza szeretne támogatáshoz jutni nem önkormányzati feladatok ellátására vonatkozóan. Ez a 
pályázat erre lehetőséget kínál. Alapvetően a temető őrzésre gondol, ill. egyéb olyan feladatokra melyek 
nem kötelezően önkormányzati feladatok. Kettő, maximum négy fő foglalkoztatásáról volt szó az 
egyeztetések kapcsán. Ez a szándéknyilatkozatban nem jelenik meg, de a pályázat pozitív elbírálása után 
kell ezt pontosan meghatározni. Az együttműködési nyilatkozatba bele fog kerülni – megbeszélte  az 
Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesület Vezetőjével – az ami az önkormányzat szempontjából a 
legfontosabb, hogyan történik meg ezeknek a foglalkoztatottaknak a finanszírozása. Ez a lehetőség a 
következő év január 1-től indulna és hat hónapon keresztül a Mozgáskorlátozottak Egyesülete vállalja 
magára a munkavállalók foglalkoztatását és további hat hónapos foglalkoztatásra van szükség ezeknél a 
személyeknél.  
Ha a pályázat nyertes lesz, azok az emberek, akik ebben a programban kiválasztásra kerülnek, képzésen 
fognak részt venni és a képzés ideje alatt is kapnak bért. Ez sem az önkormányzatot terheli.  
A korábbi kiírásoktól eltérően nem csak a csökkent munkaképességűeket lehet foglalkoztatni, hanem 
egyéb olyan hátrányos helyzetű munkavállalókat, akiket korábban nem. 
Javasolja, hogy a pályázaton az önkormányzat vegyen részt, mert ez egy olyan lehetőség, mellyel az 
önkormányzat tud segíteni a munkavállalók bérének finanszírozásában. Átadja a szót a képviselő-
testületnek. 
 
Albert Ottó képviselő kérdezi, hogy a temető őrzése a megállapodásban nem szerepel, ill. nem lett 
belevéve? 
 
Mészáros Sándor polgármester válasza: az nem lett belevéve, hogy a foglalkoztatásukat féléven 
keresztül az Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete biztosítja és ezért ők nem kérnek semmit, amikor 
letelik a fél év, akkor van még szintén fél évig kötelezettsége az egyesületnek vagy az önkormányzatnak, 
hogy munkába maradjanak. 
 
Albert Ottó képviselő kérdése: ha nincs benne, akkor mi a biztosíték? 
 
Mészáros Sándor polgármester válasza: az, hogy úgy fogalmazzák meg a határozatot, hogy ezzel a 
kiegészítéssel hatalmazza fel a képviselő-testület az együttműködési nyilatkozat aláírására.  
Megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki az elhangzott 
kiegészítéssel az előterjesztés szerinti 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: 
 
 

18/2012. (I.30.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kifejezi szándékát a Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-
piaci programok támogatása – Közép-magyarországi Régió c., 
TÁMOP-1.4.1-11/2 kódszámú pályázati kiírásra az Üllői 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete által benyújtandó pályázat 
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megvalósításában való együttműködésre, azonban a pályázathoz 
saját forrást biztosítani nem tud. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
szándéknyilatkozatot aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
6.) Vasad Község önkormányzatának megkeresése 

 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy Vasad Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be 
bölcsőde építésére, és a pályázat elbírálásakor előnyt jelent, ha feladat-ellátási szerződés kapcsán, hogy 
szükség van bölcsődére ezen a területen. Nyilván a település méretéből fakadóan csak Vasad 
Önkormányzata nem biztos, hogy nyertes pályázatot beadni, mivel nincs annyi bölcsődés korú gyermek. 
Ezért megkereste Nyáregyháza és Csévharaszt Önkormányzatát. A szerződés-tervezetben jó néhány 
aggályos pont van. Szeretett volna beszélni erről a Vasadi Polgármesterrel, sajnos nem volt rá alkalma, a 
Csévharaszti Polgármesterrel viszont tárgyalt, ők a februári testületi ülésen fognak dönteni.  
Véleménye szerint egy háromoldalú közös egyeztetés kellene az ügyben, hogy mi az a minimális elvárás, 
ami nekik a pályázathoz kell, mert ha ez a feladatfinanszírozási szerződés minimálisan kell a pályázathoz, 
akkor nem javasolja, hogy fogadja el a képviselő-testület. 
 
Ország Mihály András képviselő: semmilyen körülmények között nem fogja ezt megszavazni, mert ha 
bölcsődére szükség van, akkor az Nyáregyházán kellene ezt építeni. Véleménye szerint, ha a nyáregyházi 
gyermekek már bölcsődébe is Vasadra fognak járni, akkor nagy valószínűséggel oda fognak járni 
óvodába és iskolába is. Inkább arra kell törekedni, hogy Nyáregyházán legyen bölcsőde.  
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy az nem valószínű, hogy ilyen, vagy ebből a támogatási 
formából lehetősége lesz itt minden településnek bölcsődét építeni. Ha ezen a környéken bölcsőde épül 
mindenképpen szükséges bármelyik településnek egy hasonló feladat-ellátási szerződésre, mert az ilyen 
kisebb településeken sehol nincs annyi bölcsődés korú gyermek, hogy eséllyel induljon. 
Nem tudja azt elmondani, hogy közösen alakították ki a szerződés szövegét, mivel előzetes tárgyalások ez 
ügyben nem történtek, sok pontjával nem is ért egyet. Azt sem lehet tudni, hogy az állami normatívák 
hogyan fognak alakulni a bölcsődék tekintetében.  
 
Albert Ottó képviselő: a törvény szerint 2000 fő lélekszám alatti településeknek társulniuk kell március 
1-től, nem lehet tudni, hogy az összevonás után hogyan alakul a helyzet, nem érti miért akar Vasad ilyen 
átalakulások előtt pályázni. Az sem helyénvaló, hogy egy nyáregyházi kisgyermek Vasadra járna 
bölcsődébe, ha szükséges, akkor Nyáregyházán kell bölcsődét építeni. A szerződés 1, 2, 6-os pontokat 
ellentmondásosnak és aggályosnak tartja, kifogásolja, hogy a három település nem tartott előzetesen 
egyeztetést. Nem javasolja Vasad község bölcsőde építésével kapcsolatos kérelmének elfogadását. 
 
Mészáros Sándor polgármester: reagálva a felvetésre elmondja, attól még, hogy települések társulni 
fognak, Vasad önkormányzata pályázhat.  
 
Ország Mihály András képviselő: tájékozódott különböző településeken a bölcsődei ellátásról és 
kiderült, hogy 3000 fős településeken is található. El kell azon gondolkodni, hogy Nyáregyházán is 
szükséges lehet bölcsőde. Lehet, hogy más települést Nyáregyházának is be kell vonni a projektbe azért, 
hogy támogatáshoz tudjanak jutni. Nem tartja szerencsésnek, hogy, ha Vasadhoz csatlakozik 
Nyáregyháza, akkor ezzel csökkentik annak esélyét, hogy itt is épülhessen bölcsőde. Nem támogatja a 
feladat-ellátási szerződés elfogadását. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb kérdés, 
észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, hogy az elhangzott javaslatról döntsön a testület. Aki 
egyetért azzal, hogy Vasad község bölcsődével kapcsolatos feladat-ellátási szerződést nem fogadja el, 
szavazzon. 
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A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 5 tagja, 4 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot 
hozta: 
 

19/2012. (I.30.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem 
kíván Vasad község Önkormányzatával a létesítendő bölcsődével 
kapcsolatos feladat-ellátási szerződést kötni. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről az 
érintettet értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel, javaslat nem érkezett, az 
ülés napirendjén szereplő kérdéseket a képviselő-testület megtárgyalta. A képviselő-testületi ülést 18.20 
órakor bezárja. 
 

 
 
 

- kmf - 
 
 
 
 
 
 Mészáros Sándor Zinger Miklós 
 polgármester jegyző 


