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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült:  Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 24. 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 
Kravecz Lászlóné 
Ország Mihály András képviselők 

 
tanácskozási joggal:  Zinger Miklós jegyző 

 
 
Mészáros Sándor polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait. Megkülönböztetett tisztelettel 
üdvözli a meghívott vendégeket Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fős Képviselő-
testület 7 tagja megjelent. Elmondja, hogy az elmúlt ülés óta két fájdalmas veszteség érte az 
önkormányzatot. Elhunyt Kaszner Margit művésznő és Nyeste László főépítész úr. Ismerteti 
munkásságukat, majd emlékük tiszteletére egy perces néma felállással adóznak a képviselők és a 
jelenlévők. 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az előterjesztett napirendek közül a védőnői álláspályázattal 
kapcsolatos bemutatkozás a Humán Bizottság ülésén megtörtént, így javasolja levételét, viszont 17. 
napirendi pontnak javasolja felvenni a védőnői körzet kialakításához kapcsolódó döntést, ill. 18. 
napirendi pontban a személyi kinevezések ügyét, melyet zárt ülésen tárgyal a képviselő testület. A 
polgármesteri tájékoztató tárgyalásánál Albert Ottó képviselő írásban előterjesztett kérdéseire kér 
választ. Egyebek napirendi pontok tárgyalásánál Kravecz Lászlóné és Ország Mihály András 
képviselők jelzik hozzászólási szándékukat. 
Mészáros Sándor polgármester javaslatára a képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el. 
 

1.) Monori Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
2.) Beszámoló a Pilisi Rendőrőrs és a Körzeti Megbízott 2011. évi bűnügyi és közbiztonsági 

munkájáról 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
3.) Beszámolók a község közegészségügyi helyzetéről 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

4.) Hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló beszámoló 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
5.) Monor és Térsége TÖKT társulási megállapodásának módosítása 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

6.) 2011. évi költségvetés zárszámadása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
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7.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési rendelet módosítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
8.) Talajterhelési díj rendelet módosítása 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

9.) Pályázat kiegészítő támogatás igénylésére 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
10.) Beérkezett lakáskérelmek elbírálása 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

11.) Gyalogátkelőhely és buszöböl tervezése 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
12.) Nyáregyházi falunapokkal kapcsolatos döntések 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

13.) Rovásírásos helységnév-tábla állítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
14.) Temető nyitva tartásának meghatározása 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

15.) Egyéb ügyek 
a) Beiratkozás időpontja a Nyáry Pál Általános Iskolában 
b) Óvoda zárva tartási ideje – helyreigazítás  
c) Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület címerhasználattal kapcsolatos 

kérelme 
d) Negyedik évfolyamos diákok támogatás-kérelme 
e) Nyárváró rendezvény támogatása 
f) Ország Mihály András képviselő hozzászólása 
g) Kravecz Lászlóné képviselő hozzászólása 

 
16.) Polgármesteri tájékoztató 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

17.) Védőnői körzet kialakítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
18.) Védőnői kinevezés – zárt ülés 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 
 

1.) Monori Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 
 
Mészáros Sándor polgármester köszönti Szmodics Róbert rendőralazredest a Monori 
Rendőrkapitányság vezetőjét és kéri röviden mutatkozzon be a képviselő-testületnek.  
 
Szmodics Róbert r.alezredes elmondja, hogy 1995. óta hivatásos rendőr, ismerteti eddigi pályafutását 
és elképzeléseit az elkövetkezendő évekre vonatkozóan. Elmondja, hogy a Pest megyei Rendőr-
főkapitányságon zajlik egy középtávú fejlesztési terv, melynek első időszakában a kapitányságok, 
rendőrőrsök körzeti megbízottainak, létszámának felülvizsgálata, és ha lehetséges ennek a létszámnak 
az emelése. A Pilisi Rendőrőrsre plusz két körzeti megbízotti státusz van tervezve. Tájékoztatásul 
elmondja, hogy létre fog jönni egy fogolykíséréssel foglalkozó szakalegység, mellyel a jelenlegi 
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állományról nagy terheket vesznek le. Terveik szerint a közlekedésrendészeti tevékenység is 
megerősítésre kerül a megyei szerv részéről. 
Ősztől indul kísérleti jelleggel egy vezetésirányítási rendszer a megyei főkapitányság irányítása 
mellett. Problémát okoz a rendőrség gépjárműveinek üzemanyaggal történő ellátottsága. Több őrsön 
szükség lenne terepjáró gépkocsikra, jelenleg egy sincs a kapitányságon, de még csak remény sincs a 
beszerzésre. Várja a képviselő-testület kérdéseit. 
 
Albert Ottó képviselő: kérdése, hogy a plusz két fő rendőr hol fog szolgálatot teljesíteni, hogyan 
biztosítják részükre a technikát és az üzemanyagot? 
 
Szmodics Róbert r.alezredes: válaszolva a kérdésre elmondja, amikor ennek eljön az ideje, akkor az 
érintett települések képviselőivel szakmai alapokon nyugvó konszenzust kell találni. A gépjárművek 
biztosításával eddig gond nem volt, az üzemanyag költségéhez pedig az önkormányzatoktól kapnak 
támogatást. 
 
dr. Teveli Zsombor háziorvos: a rendkívüli halálesetekkel kapcsolatosan kérdezi, hogy a halottszemlét 
miért nem a rendőrorvos végzi el?  
 
Szmodics Róbert r.alez. válaszolva a kérdésre elmondja, hogy az ORFK utasítása alapján a 
halottszemlét először a háziorvos, utána pedig a rendőrorvos végzi el.  
 
Ország Mihály András képviselő: eredményes munkát és sikereket kíván a Monori 
Rendőrkapitányság Vezetőjének. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban 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 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, a következő határozatot 
hozta: 

 
55/2012. (IV. 24.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Szmodics Róbert r. alezredesnek a Monori Rendőrkapitányság 
kapitányságvezetői kinevezése ellen kifogást nem emel. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy 
határozatáról az érintetteket értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
2.) Beszámoló a Pilisi Rendőrőrs és a Körzeti Megbízott 2011. évi bűnügyi és közbiztonsági 

munkájáról 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Pilisi Rendőrőrs 
beszámolója hibásan szerepel, mert ez a júniusi testületi ülésen kerül tárgyalásra, de a körzeti 
megbízott beszámolója most aktuális. Átadja a szót Mészáros Pál rendőrzászlós körzeti megbízottnak. 

 
 
Mészáros Pál r.zls. körzeti megbízott: elmondja, hogy Nyáregyházán a közelmúltban történt 
bűncselekmények elkövetőinek nagy részét sikerült beazonosítani, felderíteni, kihallgatásuk 
megtörtént. A március 15-én hajnalban nagy számban elkövetett betöréses lopásokkal kapcsolatban 
elmondja, hogy az elkövetők kihallgatása szintén megtörtént, folyamatban van az eljárás, mert 
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feltehetően korábbi és más községben elkövetett cselekményeket is elkövettek. Számottevő 
eseményként említi, hogy az első negyedévben egy hosszabb ideje emberölés miatt kőrözött személy 
tartózkodási helyét sikerült felderíteni és elfogása is megtörtént.  
A szennyvíztelepen történt hulladéklerakással kapcsolatban elmondja, hogy a gyanúsított kihallgatása 
megtörtént, az ügy továbbításra került a vizsgálati alosztályra. 
 
Az, hogy kevesebbet látják a községben, a fentiekben elmondottak miatt volt, mivel nagyon sok volt a 
kihallgatás, tanúk meghallgatása, házkutatás. Az április hónap eddig nyugalmasabbnak mutatkozik, 
nagyobb bűncselekmény nem történt. 
 
Maszel László alpolgármester: látja a körzeti megbízott munkájának eredményét, kéri a jövőben is 
ilyen tisztességesen, becsületesen végezze munkáját. 
 
Albert Ottó képviselő: elismeri a körzeti megbízott munkáját és elfogadja, hogy a fentiekben 
elmondottak miatt nem tud több időt jelen lenni a községben. 

 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban egyéb kérdés, 
észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki a körzeti megbízott beszámolóját elfogadja, 
szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, a következő határozatot 
hozta: 

 
56/2012. (IV. 24.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Mészáros Pál rendőrzászlós, körzeti megbízott beszámolóját 
tudomásul veszi. 

 
Mészáros Sándor polgármester emlékezteti a képviselő-testületet, hogy korábban tárgyaltak 
kapcsolattartó személy kijelöléséről arra az esetre, ha a körzeti megbízott nincs jelen a testületi 
ülésen, akkor egyeztetve a kapcsolattartóval a fontosabb, települést érintő eseményekről tudja 
tájékoztatni a testületet. Kérdése a képviselők felé, ki vállalná ezt a feladatot? 
 
Maszel László alpolgármester: szívesen ellátná ezt a feladatot és megbízatást. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy más jelentkező, ill. javaslat nem érkezett. Kéri a 
képviselő-testületet, aki Maszel László alpolgármester személyével egyetért, szavazzon. 
  
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 7 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

 
57/2012. (IV. 24.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Maszel László alpolgármestert kijelöli a Körzeti Megbízottal 
történő kapcsolat tartására annak érdekében, hogy a községben 
előforduló eseményekről a képviselők tájékoztatása 
folyamatosan biztosítva legyen. 
 
Határidő: folyamatos  
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
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Mészáros Sándor megköszöni a Monori Rendőrkapitányság Vezetőjének és a Körzeti Megbízott 
részvételét.  
Szmodics Róbert r.alezredes távozóban még tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a kapitánysággal 
kapcsolatos hírek a helyi sajtóban megjelenhetnek a jogszabályi előírásoknak megfelelően.  
 

3.) Beszámolók a község közegészségügyi helyzetéről 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy dr. Marjai Viktor háziorvos 
nem tud részt venni az ülésen. Az orvosok és a védőnő által elkészült beszámolók teljes képet adnak a 
közegészségügyi helyzetről.  
Kérdezi dr. Teveli Zsombor háziorvost beszámolóját kívánja-e szóbeli kiegészítéssel élni. Átadja a 
szót. 
 
dr. Teveli Zsombor háziorvos: nem kíván élni a lehetőséggel, várja a képviselők kérdéseit. 
 
Albert Ottó képviselő: kielégítőnek tartja az írásbeli beszámolókat, azok összefoglalják a község 
egészségügyi helyzetét. Kérdést intéz dr. Teveli Zsombor háziorvoshoz: hogyan oldja meg 
asszisztensével, hogy a recept megírásánál nem kell sorban állni? 
 
dr. Teveli Zsombor háziorvos: a kérdésre válaszolva elmondja, hogy ez elsősorban a kevesebb 
beteglétszámtól adódik. 
 
Ország Mihály András képviselő: Teveli doktor beszámolójában szerepel, hogy a 
gyógyszerkiszállítás megszüntetését kezdeményezi. Kéri, hogy fejtse ki bővebben a doktor úr ezzel 
kapcsolatban véleményét. 
 
dr. Teveli Zsombor háziorvos: reagálva a kérdésre elmondja, hogy sajnos ez a rendszer nem működik, 
véleménye szerint ebben az esetben tisztább ennek kimondása, mintsem fenntartsanak egy olyan 
rendszert, amely nem vált be úgy, ahogyan ezt szerették volna. Az eddig eltelt időszakban 
érdektelenség mutatkozott, ezért tette meg észrevételét. Természetesen, ha a képviselő-testület ezt a 
továbbiakban is működtetni kívánja, részéről akadálya nincsen. 
 
Dóri József Felső-nyáregyházi lakos: lakóhelyén azt tapasztalta, hogy a rendszer működtetésére nagy 
lenne az igény, de amikor megvalósult, akkor inkább baráti, szomszédi segítséggel oldották meg a 
gyógyszer kiváltását.  
 
Kravecz Lászlóné képviselő elmondja, hogy a beszámolókból tökéletes képet lehet kapni a település 
egészségügyi helyzetéről. Külön megköszöni a védőnő beszámolóját. Köszönetét fejezi ki az 
orvosoknak és a védőnőnek, hogy mindent megtesznek a község lakóinak egészsége és gyógyítása 
érdekében. 
 
Maszel László alpolgármester: megnyugvással tölti el, hogy a község egészségügyi helyzete jó 
kezekben van. 
 
Bagoly Lászlóné képviselő: csatlakozik képviselő-társai véleményéhez, külön köszönetét fejezi ki 
Parádi Rozália védőnőnek, akivel az iskolában a prevenciós és egyéb feladatok ellátásában a közös 
együttműködésük kiváló.  
Kérdése dr. Hajduhegyi Ágnes gyermek háziorvoshoz: mivel a doktornő homeopátiás orvoslással is 
foglalkozik, ez mennyire szimpatikus a szülők körében. 
 
dr. Hajduhegyi Ágnes házi-gyermekorvos: válaszolva a kérdésre elmondja, hogy van rá igény a szülők 
részéről. 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy dr. Teveli Zsombor háziorvos beszámolójával 
kapcsolatosan egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki a beszámolót 
elfogadja, szavazzon. 
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A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 

 
58/2012. (IV. 24.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
dr. Teveli Zsombor felnőtt háziorvos tájékoztatóját tudomásul 
veszi. 

 
Mészáros Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, aki dr. Marjai Viktor felnőtt háziorvos 
beszámolóját elfogadja, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 

 
59/2012. (IV. 24.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
dr. Marjai Viktor felnőtt háziorvos tájékoztatóját tudomásul 
veszi. 

 
 
Mészáros Sándor polgármester a házi gyermekorvos beszámolójával kapcsolatban átadja a szót a 
képviselő-testületnek. 
 
Kravecz Lászlóné képviselő: véleménye szerint a gyermekorvos és a védőnő között nagyon jó 
együttműködésnek kell lenni. Dr. Hajduhegyi Ágnes gyermekorvosban minden empatikus hajlam meg 
van ahhoz, ami ehhez szükséges. Az előző védőnővel hiába próbált együttműködni. Külön 
megköszöni a doktornőnek, hogy a nyugdíjas klubnak egy rendkívül tartalmas tájékoztatót adott a mai 
kor népbetegségeiről, mely nagyon hasznos volt. 
 
Ország Mihály András képviselő kérdése dr. Hajduhegyi Ágnes gyermekorvoshoz: a HPV vírus 
elleni védőoltással kapcsolatosan kérdezi, hogy kb. milyen összegbe kerülhet az oltóanyag és lát-e arra 
hajlandóságot arra, hogy a költség egy részét a szülők, másik részét pedig az önkormányzat 
finanszírozná. Kérdése még, hogy a doktornő jónak tartja-e ezt az oltást? 
 
Dr. Hajduhegyi Ágnes házi-gyermekorvos válaszolva a kérdésre elmondja, hogy már 45.000,- Ft-ból 
megoldható. Biztosan lenne egy olyan szülőréteg, aki beadatná gyermekének a védőoltást, annál is 
inkább, mivel ezt az összeget nem egyszerre kell befizetni. Egyébként az oltást javasolja és jónak 
tartja.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban egyéb kérdés, 
észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki dr. Hajduhegyi Ágnes házi gyermekorvos 
tájékoztatóját elfogadja, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 

 
60/2012. (IV. 24.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
dr. Hajduhegyi Ágnes gyermek háziorvos tájékoztatóját 
tudomásul veszi. 
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Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy dr. Pénzes Fáber Noémi fogorvos nem tud részt venni 
az ülésen. Javasolja az írásos beszámolójának elfogadását. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 

 
61/2012. (IV. 24.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
dr. Pénzes Fáber Noémi fogorvos tájékoztatóját tudomásul 
veszi. 

 
Mészáros Sándor polgármester: a védőnői beszámolóval kapcsolatosan korábban már érkeztek 
észrevételek, kérdezi van-e egyéb kiegészítés, javaslat? 
 
Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki Parádi Rozália 
védőnő beszámolóját elfogadja, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 

 
62/2012. (IV. 24.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Parádi Rozália védőnő tájékoztatóját tudomásul veszi. 

 
Mészáros Sándor polgármester további eredményes, jó munkát kívánva megköszöni az orvosok és a 
védőnő jelenlétét.  
 

4.) Hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló beszámoló 
 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy a szolgáltatást végző 
cég a tavalyi évről készített beszámolót, melyből az is kiderül, hogy a későbbiekben díjemeléssel 
kívánnak élni. Átadja a szót a képviselő-testületnek, mondják el véleményüket. 
 
Ország Mihály András képviselő: véleménye szerint a díjemeléssel kapcsolatban a szolgáltató céggel 
nagy csatára lehet majd számítani. Külön felhívja a figyelmet a beszámolóban szereplő lakossági 
tartozások összegére. 
 
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 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 

 
 

63/2012. (IV. 24.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Saubermacher Kft. 2011. évi hulladékgazdálkodási 
tevékenységére vonatkozó tájékoztatót elfogadja. 
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5.) Monor és Térsége TÖKT társulási megállapodásának módosítása 

 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban tájékoztatja a képviselő-testületet, 
hogy a kistérségi értekezleten a javaslat elfogadásra került, az előterjesztésben a módosítások 
indoklása szerepel.  
Megállapítja, hogy 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 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 

 
64/2012. (IV. 24.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
I. Nyáregyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az írásbeli 

előterjesztés 1. számú melléklete alapján az alábbi szerint elfogadja a 
Társulási megállapodás módosítását: 
1.)  A megállapodás 2.5. pontja törlésre kerül. 
2.)  A megállapodásba új pontként bekerül a 4.4.8. pont az alábbi szöveggel:  
A Társulás személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosító intézményt 
tart fenn. A Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (2200 
Monor, Dobó I. u. 6.) ellátási területére - a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról-
családsegítés vonatkozásában- rendelet megalkotására kijelölt 
önkormányzat: Monor Város Önkormányzata (2200 Monor, Kossuth L. u. 
78-80.) 
3.)  A megállapodás 5.1.10. pontjában a Kormányhivatal nem törvényességi 
ellenőrzést, hanem törvényességi felügyeletet gyakorol. 

II. A Társulási megállapodás Függelékét képezi az előterjesztés 2. sz. 
mellékleteként csatolt, a Társulás által ellátott feladatok szakfeladatrend 
szerinti besorolása. 

III. Nyáregyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az 
előterjesztés 3. számú melléklete szerint a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Társulási megállapodást, és felhatalmazza a 
polgármestert a módosítás aláírására. 
 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

6.) 2011. évi költségvetés zárszámadása 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a napirendi pontot a Pénzügyi, 
Települési és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. Átadja a szót a bizottság elnökének, ismertesse 
állásfoglalásukat. 
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke elmondja, hogy az önkormányzat 2011. évi 
zárszámadásához tartozó szöveges beszámolót, a 2011. évi költségvetés módosításáról szóló 
rendeletet, valamint a 2011. évi gazdálkodás zárszámadásáról szóló rendeletet elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja még, hogy megérkezett a független könyvvizsgálói jelentés 
a zárszámadással kapcsolatban, záradékolták azzal, hogy az önkormányzat pénzügyi és jövedelmi 
helyzetére vonatkozó valós képet ad az előterjesztés. 
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Megállapítja, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri a 
képviselő-testületet, aki a 2011. évi költségvetésről szóló rendeletmódosítást elfogadja, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő rendeletet 
alkotta: 
 

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Képviselő-testületének 

 
11/2012. (IV.25.) sz. rendelete 

 
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 

2/2011. (II.16.) sz. rendelet módosításáról 
 

Nyáregyháza  Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 34 §-a alapján –figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás 
működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) kormányrendeletben meghatározottakat – a 2011. évi 
költségvetéséről szóló 2/2011. (II.16.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 

(1) A Rendelet 3. §.a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3.§. A képviselő Testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit is – 2011. évi 
költségvetésének  

a) halmozódás mentes bevételi főösszegét        531 153 eFt-ban 
b) halmozódás mentes kiadási főösszegét         531 153 eFt-ban  

állapítja meg. 
(2) A Rendelet 6. §-a a következőkre módosul: 

„6. § (1) A 3. § (b) bekezdés szerinti  kiadási főösszegéből a Nyáregyháza Község  Önkormányzatának 
működési, fenntartási  kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a Képviselő Testület a 
következők szerint határozza meg: 

Működési kiadások előirányzata összesen 493 513 eFt 
ebből 

- személyi jellegű kiadások 186 575 eFt 
- munkaadókat terhelő járulékok 49 187 eFt 
- dologi jellegű kiadások 115 902 eFt 
- ellátottak pénzbeni juttatása 57 535 eFt 
- támogatások 600 eFt 
- pénzeszköz átadás 6 000 eFt 
- rövidlejáratú hitel törlesztése                                  72 089 eFt 

felhalmozási kiadások 6 168 eFt 
fejlesztési hitel /tőke+kamat/ 31 472 eFt 
Céltartalékok 3 125 eFt 
Általános tartalék 2 500 eFt 
 

(2) A Képviselő Testület a 3. §-ban meghatározott főösszegen belül az Önkormányzat és a 
Polgármesteri Hivatal – intézmények nélküli -2011. évi költségvetésének 
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a) halmozódás mentes kiadási főösszegét  339 951 eFt-ban  

állapítja meg. 
 
A 3. § (b) bekezdés szerinti kiadási főösszegéből az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal 
működési, fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a Képviselő Testület a 
következők szerint határozza meg: 
(3) A Képviselő Testület a Rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kiadási főösszegéből az 

Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal működési, fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt 
előirányzatonként a következők szerint határozza meg: 

Működési kiadások előirányzata összesen 303 759 eFt 
ebből 

- személyi jellegű kiadások 71 341 eFt 
- munkaadókat terhelő járulékok 19 817 eFt 
- dologi jellegű kiadások 71 800 eFt 
- ellátottak pénzbeni juttatása 57 535 eFt 
- támogatások 600 eFt 
- pénzeszköz átadás 6 000 eFt 
- rövidlejáratú hitel törlesztése 72 089 eFt 
 
Felhalmozási kiadások 4 720 eFt 
Fejlesztési hitel /tőke+kamat/ 31 472 eFt 
Tartalékok 4 577 eFt 
 

(4) A képviselő Testület a 3. §-ban meghatározott főösszegen belül a Nyári Pál Általános Iskola és 
AMI 2011. évi költségvetésének  

 
a) kiadási főösszegét  133 590 eFt-ban 

állapítja meg. 
 
A 3. § (b) bekezdési szerinti kiadási főösszegéből a Nyári Pál Általános Iskola és AMI működési, 
fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a Képviselő Testület a következők szerint 
határozza meg: 
 
(5) A Képviselő Testület a Rendelet 6. § (4) bekezdés  a) pontja szerinti kiadási főösszegből a Nyári 

Pál Általános Iskola és AMI működési, fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt 
előirányzatonként a következők szerint határozza meg: 

 
Működési kiadások előirányzata összesen 132 142 eFt 

 
ebből: 
 
- személyi jellegű kiadások 82 918 eFt 
- munkaadókat terhelő járulékok 20 790 eFt 
- dologi jellegű kiadások 27 386 eFt 
 
Felhalmozási kiadások 1 448 eFt 
Tartalékok 1 048 eFt 
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(6) A Képviselő Testület a 3. §-ban meghatározott főösszegeken belül a Napsugár Óvoda 2011. évi 

költségvetésének  
 

b) kiadási főösszegét  57 612 eFt-ban 

állapítja meg. 
 
 
(7) A 3. § (b) bekezdés szerinti  kiadási főösszegéből a Napsugár Óvoda működési, fenntartási kiadási 

előirányzatait kiemelt előirányzatonként a Képviselő Testület a következők szerint határozza meg: 
 
Működési kiadási előirányzat összesen 57 612 eFt 

ebből: 
 
- személyi jellegű kiadások 32 316 eFt 
- munkaadókat terhelő járulékok 8 580 eFt 
- dologi jellegű kiadások 16 716 eFt 

 
2. § 

 
(1) A jelen Rendelet 1.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott  bevételi főösszegen belül  

 
- az intézményi működési bevételeket 27 894 eFt 
- az önkormányzat sajátos működési bevételit 190 643 eFt 
- a támogatásokat  165 365 eFt 
- a támogatásértékű bevételeket  36 562 eFt 
- a rövidlejáratú hitelek felvételét   110 659 eFt-al fogadja el. 
 
 

3. § 
 
 

(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. december 31-re 
visszamenőleg kell alkalmazni. 

Mészáros Sándor polgármester: az önkormányzat zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet a 
módosítás következtében módosult számokat tartalmazza és foglalja össze a jogszabályi feltételeknek 
és kívánalmaknak megfelelően. Kéri a képviselő-testületet, aki ezzel egyetért, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő rendeletet 
alkotta: 
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NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

Képviselő-testületének 
 

12/2012. (IV.25.) sz. rendelete 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 
 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Nyáregyháza Község Önkormányzata Pénzügyi, Településfejlesztési 
és Ügyrendi Bizottsága, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. § (2) 
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 

 
 

1. A rendelet hatálya 
 

1. § 
 
(1) A rendelet hatálya kiterjed Nyáregyháza Község Önkormányzatára és annak szerveire, az 

önkormányzat fenntartásában álló intézményekre,  
 
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 67. § (3) bekezdése alapján külön-külön alkotnak 
egy-egy címet az alábbiak szerint: 
 

1. Nyáregyháza Község Önkormányzata  
2. Nyáry Pál Általános Iskola és AMI 
3. Napsugár Óvoda 

 
 

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének teljesítése 
 

2. § 
 

(1) A Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a 2011. évi költségvetés 
teljesítésének 

 
bevételi főösszegét 501 460,- eFt-ban 
kiadási főösszegét 477 485,- eFt-ban 

  

állapítja meg. 

 
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti részletezését önkormányzati 
szinten az 1. számú melléklet szerint határozza meg. 
 
(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését önkormányzati 
szinten és címenkénti elkülönítésben a 2. számú melléklet szerint határozza meg. 
 
(4) Nyáregyháza Község Önkormányzatának működési és felhalmozási bevételek és kiadások 
mérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza. 
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(5) Az intézményi működési bevételek teljesülését az 1/a. számú melléklet tartalmazza 
 
(6) A működési célra átvett pénzeszközök részletezését az 1/b. számú melléklet mutatja be. 
 
(7) A központosított előirányzatok és egyéb központi támogatások részletezését az 1/c. számú 
melléklet tartalmazza. 
 
(8) Egyes szociális feladatok támogatásának részletezését az 1/d. számú melléklet szerint fogadja el a 
Képviselőtestület. 
 
(9) Nyáregyháza Község Önkormányzat kiadásainak jogcímenkénti részletezését a 2/a. számú 
melléklet szerint fogadja el a Képviselőtestület. 
 
(10) Nyáregyháza Község Önkormányzatának szociális kiadásainak részletezését a 2/b. számú 
melléklet állapítja meg. 
 
(11) Nyáregyháza Község Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletesen a 3. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
(12) A Nyáry Pál Általános Iskola és AMI bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet, a kiadásait 
kiemelt előirányzatonként, valamint az engedélyezett létszámkeretét az 5/a. számú melléklet határozza 
meg. 
 
(13) A Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a 6. számú melléklet, a kiadásait kiemelt 
előirányzatonként, valamint az engedélyezett létszámkeretét a 6/a. számú melléklet határozza meg. 
 
(14) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet, a kiadásait kiemelt 
előirányzatonként, valamint az engedélyezett létszámkeretét a 7/a. számú melléklet tartalmazza.. 
 
(15) Nyáregyháza Község Önkormányzata előirányzat felhasználási .tervének teljesülését a 8. számú 
melléklet részletezi havi bontásban. 
 
(16) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 13. számú melléklet mutatja 
be. 
 
(17) Nyáregyháza Község Önkormányzatának egyszerűsített mérlegét a 10. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
(18) A közvetett támogatásokról készült kimutatást a 9. számú melléklet tartalmazza. 
 
(19) A Nyáregyháza Község Önkormányzatának engedélyezett létszámkeretét a 12. számú melléklet 
szerint fogadja el a Képviselőtestület. 
 
(20) Nyáregyháza Község Önkormányzat pénzmaradvány elszámolását a 11. számú melléklet 
tartalmazza. 
 

3. Pénzmaradvány 
 

3. § 
 

(1) Az önkormányzat a 2011. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált 
költségvetési pénzmaradványa 28 703 E Ft-ban kerül meghatározásra a 11. számú mellékletben 
foglaltaknak megfelelően. 
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4. Vagyonkimutatás 
 

4. § 
 
Az önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján, 2011. december 31-i fordulónappal elkészített 
vagyonkimutatását a 14. számú melléklet mutatja be. 

 
 

5. Záró rendelkezések 
 

5. § 
 

Jelen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 

 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a zárszámadáshoz 
kapcsolódóan van egy határozati javaslat, mely az eredmény-kimutatással kapcsolatos. Kéri a 
képviselő-testületet, aki ezt elfogadja, szavazzon. 
 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 

 
65/2012. (IV. 24.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az „Egyszerűsített beszámoló” részét képező egyszerűsített 
mérleget, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést, 
egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást, egyszerűsített 
eredmény kimutatást elfogadja. 
 
Felkéri a Jegyzőt, hogy: 
 
1. a 2011. költségvetési évre vonatkozó könyvvizsgálói 
jelentést másolatban, és az egyszerűsített beszámolót további 
felhasználásra az Állami Számvevőszék részére küldje meg. 
 
2. A 2011. költségvetési évre vonatkozó könyvvizsgálói 
jelentést másolatban, és az egyszerűsített beszámolót a Magyar 
Hivatalos Közlönykiadónak küldje meg közzététel céljából. 
 
Felelős: Zinger Miklós jegyző 
Határidő: azonnal 
 

7.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési rendelet módosítása 
 
Mészáros Sándor polgármester: a rendeletmódosítás a 80 éven felüli, egyedül élő személyek 
díjkedvezményéről szól, mely május 1-től lépne hatályba. A felügyelőség a módosítás kapcsán 
kifogást nem emelt. 
 
Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-
testületet, aki a rendeletmódosítást elfogadja, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő rendeletet 
alkotta: 
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NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

Képviselő-testületének 
 

13/2012. (IV.25.) sz. rendelete 
 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 
15/2009. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Nyáregyháza község Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 
13. § (3) bekezdésében, 20. § (2)-(3) bekezdésében, 21. § (5) bekezdésében, 23. § a)-h) pontjaiban, 
24. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 24. § (2) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró környezetvédelmi felügyelőség, valamint a fogyasztóvédelemről 
szóló 1997. évi CLV. törvény 45. § (1) bekezdés e.) pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület monori tagszervezete véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1.§. 
 
(1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 
15/2009. (XII. 01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Thr.) a következő 6/A. §-sal egészül 
ki: 
 
„6/A. § 
 
(1) A 80. életévét betöltött egyedül élő ingatlan-tulajdonos amennyiben 35 liter űrmértékű 
hulladékgyűjtő edénnyel rendelkezik mentesül a közszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége 
alól. 
 
(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti ingatlan-tulajdonos az (1) bekezdés szerinti hulladékgyűjtő 
edénynél nagyobb űrmértékű hulladékgyűjtő edénnyel rendelkezik, úgy a közszolgáltatási díj 
megfizetésénél a 35 liter űrmértékű hulladékgyűjtő edény ürítésének díjával megegyező mértékű 
kedvezményben részesül. 
 
(3) A mentességre, vagy a kedvezményre való jogosultság kezdőnapja a 80. életév betöltésének 
hónapját követő hónap első napja. 
 
(4) A mentességre, vagy kedvezményre való jogosultság tényéről a Polgármesteri Hivatal értesíti a 
közszolgáltatót.” 
 
(2) Ez a rendelet 2012. május 1. napján lép hatályba és 2012. május 2. napján hatályát veszíti 

8.) Talajterhelési díj rendelet megalkotása 
 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy a talajterhelési díj 
törvényi változások miatt jelentős mértékben emelkedett és ehhez kellett igazítani az önkormányzati 
rendeletet, ami azonban nem tartalmazhat törvényi hivatkozást, ill. a törvényből kiemelt 
szövegrészletet, így a díj összegét sem tartalmazza.  
 
Megállapítja, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-
testületet, aki a rendelet-tervezetet elfogadja, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő rendeletet 
alkotta: 
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NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

Képviselő-testületének 
 

14/2012. (IV.25.) sz. rendelete 
 

a talajterhelési díjról, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról és eljárásról 
 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. 
évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében, valamint 26. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. Általános rendelkezések 
 

1. §. 
 
(1) A rendelet hatálya az adatszolgáltatás tekintetében kiterjed az ivóvíz közműveket üzemeltető 
közszolgáltatóra is. 
 

2. §. 
 
E rendelet alkalmazásában: 
 

1. Kibocsátó: annak a szennyvízelvezető műbe kapcsolható szennyvízelvezetési helynek a 
tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója, aki ivóvíz szolgáltatásra közüzemi szerződést 
kötött a viziközművek üzemeltetőjével; 

2. Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: az a szennyvízelvezető törzshálózat, amelynek 
kiépítése – a próbaüzemet is ideértve – befejeződött, műszaki átadás-átvétele és üzembe 
helyezése megtörtént; 

3. Szennyvízelvezetési hely: a szennyvízelvezető műbe kapcsolható ingatlan, illetőleg azon belül 
mindazon épület, épületrész, önállóan használható bérlemény, amelyek vízhasználata 
mellékszolgáltatási szerződés alapját képező mellékvízmérővel mért, és szennyvizei 
elvezetését a házi szennyvízhálózat – annak a közcsatorna irányába történő kiépítése esetén – 
biztosíthatja; 

4. Szennyvízelvezető műbe kapcsolható szennyvízelvezetési hely: amelyről a keletkező 
szennyvíz a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornába szennyvíz bekötővezetékkel 
bevezethető; 

5. Szennyvíz bekötővezeték: a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről 
szóló 38/1995. (IV.5) korm. rendelet 2. § 22. pontja szerinti szennyvíz bekötővezeték; 

6. Házi szennyvízhálózat: a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről 
szóló 38/1995. (IV.5) korm. rendelet 2. § 5. pontja szerinti házi szennyvízhálózat 

7. Csatlakozó szennyvízhálózat: több ingatlan szennyvizét a házi szennyvízhálózattól a 
szennyvíz bekötővezetékbe vezető szennyvíz vezetékhálózat, amely az érintett ingatlanok 
közös tartozékát képezi. 

 
2. A talajterhelési díj bevallása és befizetése  

 
3. § 

 
(1) A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségéről az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített e 
rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon tesz bevallást.  
(2) A talajterhelési díjat szennyvízelvezetési helyenként kell bevallani és megfizetni.  
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(3) A mérési lehetőség hiányában a talajterhelési díj alapjául szolgáló átalány alapján meghatározott 
víz mennyisége 3 m3/hó/fő. 
 
(4) A talajterhelési díj befizetése a Nyáregyháza Község Önkormányzata "Egyéb bevételek beszedési 
számla" megnevezésű számla javára történik. A számla száma: 65100101-11290944 
 

3. Mentességek, kedvezmények 
 

4. § 

(1) Kérelemre a talajterhelési díj megfizetése alól mentes a 70 éven felüli egyedülálló magánszemély 
kibocsátó. 

 
(2) Díjkedvezményben részesül és 50 %-os díjkedvezmény illeti meg azt a rászoruló kibocsátót, aki 
nyugdíjas és családjában a közös háztartásban élők jövedelmét figyelembe véve az egy főre jutó 
jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjat. 
 

4. Adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok 
 

5. § 
 
(1) Az ivóvízhálózatot üzemeltető közszolgáltató köteles az adóhatóság részére évente, a tárgyévet 
követő év február 28-ig nyilvántartása alapján adatot szolgáltatni a következő, díj alapjának 
meghatározásához szükséges adatokról: 
 
a) a kibocsátó személyének megállapításához szükséges, rendelkezésre álló adatokról, 
szennyvízelvezetési helyenként, 
 
b) a szennyvízelvezetési helyen a szolgáltatott víz m3-ben megjelölt, tárgyévi éves mennyiségéről. 
 
(2) Az ivóvízhálózatot üzemeltető közszolgáltató a kibocsátó megkeresésére vagy az önkormányzati 
adóhatóság adóellenőrzési eljárása során történő megkeresésre az adott szennyvízelvezetési hely 
tekintetében évente legfeljebb egyszer köteles 15 napon belül írásban, díjmentesen, nyilvántartása 
alapján adatot szolgáltatni az (1) bekezdésben meghatározott adatokról (egyedi adatszolgáltatás). 
 

5. Záró rendelkezések  
 

6. § 
 
E rendelet 2012. május 1. napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti a 7/2006. (IV. 19.) 
önkormányzati rendelet. 

 
9.) Pályázat kiegészítő támogatás igénylésére 

 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy a napirendi pontot a Pénzügyi, Településfejlesztési és 
Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Kéri a bizottság elnökét ismertesse állásfoglalásukat. 
 
Albert Ottó képviselő: a bizottság támogatja a határozati javaslatot azzal a módosítással, hogy a 
43100 ezer forint helyett 43000 ezer forint összegű bevételt tervezzen az önkormányzat. Ezzel a 
módosítással tesz javaslatot az elfogadásra.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy kérdés, észrevételt nem érkezett. Kéri a képviselő-
testületet, aki az elhangzott módosító javaslattal elfogadja a határozatot, szavazzon. 
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A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 

 
66/2012. (IV. 24.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
1. Nyáregyháza község Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 

2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. melléklet) támogatási 
igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi 
támogatására. 

2. Nyáregyháza község Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot 
teszi: 

  I. a) a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő, vagy a feletti. 
  II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen jogcímen 

43000 ezer forint összegű bevételt tervez. 
  III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét 

25616 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 
  IV. b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. 
    c) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló 

elfogadta. 
  V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel. 
 

 
10.)  Beérkezett lakáskérelmek elbírálása 

 
Mészáros Sándor polgármester emlékezteti a képviselő-testületet, hogy az előző rendes testületi 
ülésen a pályázati anyagról úgy döntöttek, hogy nem fogad el egy pályázót sem, mivel nagyon 
alacsony pontértékek születtek, viszont a felújítandó lakás sorsát rendezni kell. Az előterjesztésben 
minden korábban beadott lakáskérelem megtalálható, határozati javaslat nem készült. Kéri a 
képviselő-testületet tegyék meg javaslataikat.  
 
Albert Ottó képviselő jelzi, hogy Csőke Józsefné lakáskérelmi szándékától elállt. 
 
Ország Mihály András képviselő: a kérelmet beadók között van olyan, aki cserét szeretne kérni, így 
még egy kérelmezőn tudnának segíteni. Ennek megfelelően javasolja részére kiutalni a lakást. 
 
Maszel László alpolgármester támogatja képviselő-társa javaslatát, mert benne látja azt a reális 
esélyt, hogy a felújítandó lakást rendbe tudják tenni. 
Ország Mihály András képviselő kérdése: melyik lenne az a másik család, aki megkaphatná a 
nagyobb lakást? 
 
Maszel László alpolgármester véleménye szerint erről, a felújítás után kell dönteni. 
 
Albert Ottó képviselő kéri – amennyiben vitára kerül sor – rendeljenek el zárt ülést. 
 
Zinger Miklós jegyző: a név említése személyiségi jogot nem sért, a vita során nem kell olyan dolgot 
emlegetni, ami olyan szférákat érint, melyet az illető magától nem mondana el.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel, javaslat nem érkezett. 
Kéri a képviselő-testületet, aki képviselői javaslat szerint Peterdi Istvánné kérelmét támogatja, mely 
szerint lakáscserét szeretne és vállalja a kisebb ingatlan felújítását, szavazzon. Kiegészítésül 
elmondja, hogy a felszabaduló lakás kiutalásáról akkor döntsenek, ha a teljes felújítás megtörtént az 
önkormányzat által támasztott feltételekkel. 
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A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 7 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

 
67/2012. (IV. 24.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
határozat mellékletét képező műszaki tartalom szerinti felújítás 
teljesítésének esetén a Nyáregyháza, Petőfi Sándor utca 4. 
szám alatt lévő jelenlegi bérlakása visszaadásával egyidejűleg 
Peterdi Istvánné részére bérbe adja a Nyáregyháza, Dózsa 
György út 3. sz. alatt lévő 9. sz. lakást. 
A felújítás költségeinek beszámítása, a lakbér megállapítása a 
4/1994.(VII. 20.) önkormányzati rendelet szerint történik. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
határozatáról az érintettet értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Mészáros Sándor polgármester 
 
 

11.)  Gyalogátkelőhely és buszöböl tervezése 
 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy az előterjesztésben 
szerepel, hogy ajánlatok bekérése megtörtént. Az eredeti határozat visszavonása szükséges, és a két 
ajánlat elfogadásához kéri a képviselő-testület hozzájárulását. A napirendi pontot a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, átadja a szót a bizottság elnökének, 
ismertesse állásfoglalásukat. 
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztett határozati javaslatok 
elfogadását javasolják a képviselő-testületnek. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy más javaslat nem érkezett. Kéri a képviselő-
testületet, aki elfogadja a 182/2011. kt. határozat visszavonását, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 

 
68/2012. (IV. 24.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
182/2011. (10.18.) sz. kt. határozatát visszavonja. 

 
Mészáros Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, aki elfogadja a KTK Bt. árajánlatát a 
gyalogos átkelőhely és autóbusz öböl engedélyezési és kiviteli tervének elkészítésére vonatkozóan, 
szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
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69/2012. (IV. 24.) 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 Nyáry Pál út kijelölt 
gyalogos átkelőhely és autóbusz öböl engedélyezési és kiviteli 
tervének elkészítésére vonatkozóan 230.000,- Ft + Áfa 
összegben elfogadja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
megvalósításhoz szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
Mészáros Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, aki elfogadja a KTK Bt. a Jókai út 
páratlan oldal járda és vízelvezető árok engedélyezési és kiviteli tervének elkészítésére vonatkozó 
árajánlatát, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 

 
70/2012. (IV. 24.) 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 út páratlan oldal 
(Árpád utca és 5. hsz. között) járda és vízelvezető árok 
engedélyezési és kiviteli tervének elkészítésére vonatkozóan 
280.000,- Ft + Áfa összegben elfogadja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
megvalósításhoz szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
12.)  Nyáregyházi falunapokkal kapcsolatos döntések 

 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítést tesz, mely szerint a 
színpad költségének fedezésére felajánlást kapott az önkormányzat, ezzel a lehetőséggel élni kell. 
Jelenleg rendelkezésre állnak a falunap megrendezéséhez szükséges anyagi forrás, de számítanak a 
vállalkozók részéről támogatásra.  
A tavalyi évben is döntött a képviselő-testület a rendezvény lebonyolításáért felelős személyről, a 
döntésben szerepelt a mobiltelefon költségek átvállalása három hónapra. Ez a határozati javaslatból 
kimaradt. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy ezzel a kiegészítéssel fogadják el az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot. 
 
Megállapítja, hogy más javaslat nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért a javaslattal, 
szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
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71/2012. (IV. 24.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megbízza Reichné Tallárom Györgyit a Nyáregyházi 
Falunapok rendezvényeinek bonyolításával, koordináló 
munkájával. 
 

A megbízás 2012. június 9. napjától 2012. szeptember 9. 
napjáig tart. 
 

Megbízási díját erre az időszakra 120.000,- Ft-ban állapítja 
meg, mely összeget a költségvetés terhére biztosítja. 
A megbízási díjon felül a fenti időszakra a szervező 
telefonköltségeit átvállalja. 
 
Határidő: 2012. szeptember 10. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
Mészáros Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a Falunapok időpontjáról is 
döntsenek. Az időpont 2012. szeptember 7-8-9. napjai, gyakorlatilag két teljes napot jelent – péntek 
délutántól vasárnap délig. 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 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 

 
72/2012. (IV. 24.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Nyáregyházi Falunapok időpontját 2012. szeptember 7-8-9. 
napjaiban határozza meg. 

 
 

13.)  Rovásírásos helységnév-tábla állítása 
 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy azt a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, átadja a szót a bizottság elnökének. 
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke elmondja, hogy támogatták a javaslatot, egy kiegészítéssel, 
mely szerint a Jobbik Magyarországért Mozgalom Nyáregyházi alapszervezete az öt táblából két darab 
elkészítésének költségét vállalja, ezenkívül egy tábla költségére lakossági felajánlás érkezett. Ennek 
megfelelően az önkormányzat költségvetését csak két darab tábla elkészítésének összege terhelné.  
 
Mészáros Sándor polgármester megköszöni a felajánlást, a határozati javaslatban ennek megfelelően 
kell az összeget módosítani. 
 
Maszel László alpolgármester támogatja a rovásírásos helységnév-táblák felállítását, örül a 
kezdeményezésnek. 
Albert Ottó képviselő elmondja még, hogy tervezik a Trianoni Emlékmű felállítását is, ennek 
elkészítésére jelenleg az árajánlatok bekérése zajlik. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, javaslat nem érkezett. Kéri a 
képviselő-testületet, aki egyetért a javaslattal, szavazzon. 
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A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 

 
73/2012. (IV. 24.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a településre bevezető 
útszakaszok mentén rovásírásos helységnév-táblákat helyez el. 
Az ehhez szükséges fedezetet maximum 230.000 Ft összegben 
költségvetési rendeletében biztosítja. 
Nyáregyháza község Képviselő-testülete megbízza a 
polgármestert, hogy a rovásos helységnév-tábla állításához 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2012. szeptember 1. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

14.)  Temető nyitva tartásának meghatározása 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a napirendi pontot a Humán Bizottság 
megtárgyalta és egyhangú döntéssel jóváhagyta. Kiegészítésként elmondja, hogy a temetkezés 
rendjéről szóló rendelet átdolgozás alatt áll, most csak a nyitva tartás módosításáról kell dönteni. 
Átadja a szót a képviselő-testületnek. 
 
Kravecz Lászlóné képviselő: jónak tartja a nyitva tartási rendet, felhívja viszont a figyelmet annak 
betartására. Előfordult, hogy a reggel nem volt nyitva a kapu. 
 
Mészáros Sándor polgármester reagálva a felvetésre elmondja, hogy a temető őrzési feladatokat 
közmunkásokkal oldják meg. Az említett konkrét eset azért fordult elő, mert az őr családi okok miatt 
nem tudott nyitni, a hiba az volt részéről, hogy nem szólt. Természetesen erre jobban oda kell figyelni 
és felhívni az ott dolgozók figyelmét, hogy jelezzék, ha bármi probléma van. 
 
Maszel László alpolgármester javasolja, hogy legyen kulcs egy kijelölt személynél, akit a közmunkás 
tud értesíteni, ha gondja van.  
 
Ország Mihály András képviselő javasolja, hogy a temető őr kezéből vegyék ki annak lehetőségét, 
hogy ő dönthesse el, ki az a mozgássérült, aki bemehet gépjárművel a temetőbe.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri a 
képviselő-testületet, aki az előterjesztett rendeletmódosítással egyetért, szavazzon. 
 
Az ülésteremből Csiló Istvánné képviselő távozott, így a szavazáson 6 fő képviselő volt jelen. 
 
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 rendeletet 
alkotta: 
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NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Képviselő-testületének 

 
15/2012. (IV.25.) sz. rendelete 

 
a temető és a temetkezés rendjéről szóló 7/2005. (X.27.) sz. rendelet módosításáról 

 
Nyáregyháza község Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 
Törvény 
41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: 
 

1.§. 
 
(1) A temető és a temetkezés rendjéről szóló 7/2005. (X. 27.) sz. rendeletét (a továbbiakban: Tr.) 
7. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép: 
 
„(1) A temető   
 
április 1. napjától – október 31. napjáig 0600 órától 2100 óráig, 
november 1. napján 0700 órától – november 2. napján 1700 óráig,  
november 3. napjától – március 31. napjáig  0700 órától 1700 óráig 
 
tart nyitva” 

 
2.§. 

 
(2) Ez a rendelet 2012. május 1. napján lép hatályba. 
 
Csiló Istvánné képviselő visszatér az ülésterembe, a képviselő-testület kiegészül 7 főre. 
 

15.) Egyéb ügyek 
 

a) Beiratkozás időpontja a Nyáry Pál Általános Iskolában 
 
Mészáros Sándor polgármester átadja a szót Bagoly Lászlóné képviselőnek, az iskola igazgatójának. 
 
Bagoly Lászlóné képviselő, intézményvezető kéri a képviselő-testület jóváhagyását az iskolai 
beiratkozás időpontjaira vonatkozóan. 
 
Kravecz Lászlóné képviselő kérdése, hogy egy napon nem lehetne 1800 óráig a beiratkozás? 
 
Bagoly Lászlóné képviselő válaszolva a kérdésre elmondja, hogy május 2-át fogja kijelölni a 1800 

óráig történő beiratkozásra. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy más javaslat nem érkezett. Kéri a képviselő-
testületet, aki a kiegészítéssel elfogadja a határozati javaslatot, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
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74/2012. (IV. 24.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 2011/2012-es iskolai tanévére történő beiratkozás 
időpontját az alábbiak szerint tudomásul veszi: 
 
Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 
beiratkozás időpontja: 
 

2012. április 25-től május 1-ig 8-16 óráig 
    május 2-án 8-18 óráig 
    május 3-án 8-16 óráig 
 
pótbeiratkozás: 
 

2012. május 14-től május 18-ig 8-16 óráig. 
 

 
b) Óvoda zárva tartási ideje – helyreigazítás 

 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban közli, hogy az óvoda zárva 
tartásának időpontja a március 13-i ülésen tévesen került előterjesztésre, ill. elfogadva. 
Ennek helyreigazításaként kéri a képviselő-testületet, hogy az új javaslatban szereplő időpontokról 
döntsenek. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 

 
75/2012. (IV. 24.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
41/2012. (III.13.) sz. kt. határozatát hatályon kívül helyezi és a 
Napsugár Óvoda és Tagintézménye zárva tartásának időpontját 
az alábbiak szerint tudomásul veszi: 
 
Napsugár Óvoda - Ady Endre út 1/A. 
 
Zárva tartás: 2012. július 23 – augusztus 20-ig. 
 
Napsugár Óvoda Tagintézménye – Jókai út 1. 
 
Zárva tartás: 2012. június 25 – július 22-ig. 

 
 

c) Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület címerhasználattal kapcsolatos 
kérelme 

 
Mészáros Sándor polgármester kérdezi a képviselő-testületet, hogy az előterjesztés szerinti 
határozati javaslattal kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat. 
Megállapítja, hogy nincs. Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért az előterjesztés szerinti határozati 
javaslattal, szavazzon. 
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A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 

 
76/2012. (IV. 24.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a Nyáregyházi Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó 
Közhasznú Egyesület karjelvényén, ill. az Egyesület logójában 
Nyáregyháza Község címerét feltüntetheti. 

 
d) Negyedik évfolyamos diákok támogatás-kérelme 

 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban tájékoztatja a képviselő-testületet, 
hogy a Humán Bizottsági ülésen Maszel László alpolgármester úr tett egy felajánlást, mely szerint 
tiszteletdíjából a kért összeget finanszírozza, így az előterjesztett határozati javaslatot visszavonja, 
dönteni nem kell. 
 

e) Nyárváró rendezvény támogatása 
 
Mészáros Sándor polgármester: az előző évben is kéréssel fordult a rendezvény szervezője az 
önkormányzathoz. Újlengyelben kerül megrendezésre. Az önkormányzat abban segített, hogy az 
asztalokat és padokat térítésmentesen kölcsönadta. Javasolja, hogy az idei évben is így legyen.  
Megállapítja, hogy más javaslat, kérdés 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 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 

 
76/A/2012. (IV. 24.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Nyárváró rendezvényt asztalok és padok térítésmentes 
kölcsönadásával támogatja. 
 
Határidő: a rendezvény időpontja 
Felelős:   Mészáros Sándor polgármester 

 
 

f) Ország Mihály András képviselő hozzászólása 
 
Mészáros Sándor polgármester megadja a szót Ország Mihály András képviselőnek. 
 
Ország Mihály András képviselő: mint köztudomású május 15-én felkerül az adósok listája az 
internetre. Kérése, hogy ezt az időpontot egy hónappal hosszabbítsák meg. Véleménye szerint az 
önkormányzat adatbázisa hiányos, hibás és időt kellene adni az ezzel foglalkozó hivatali dolgozóknak, 
valamint a lakosságnak is azért, hogy még véletlenül se fordulhasson elő, hogy olyan ember kerüljön 
fel a listára, akinek nincs tartozása. 
 
Mészáros Sándor polgármester: természetesen senki nem szeretné, ha az önkormányzati 
dolgozóknak, vagy a képviselő-testületnek magyarázkodnia kellene egy hibás lista miatt. Úgy 
gondolja, hogy a lista pontos, olyan hátralékosok kerülnek nyilvánosságra, akik valóban hátralékosok. 
Ezek a személyek tájékoztatást kaptak a pontos hátralékukról. 
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Maszel László alpolgármester véleménye szerint a képviselő-testület elég körültekintően járt el. 
Megfelelő idő állt rendelkezésre az önkormányzati dolgozóknak ahhoz, hogy olyan listát készítsenek, 
melyből probléma ne legyen. Nem látja okát annak, hogy az időpontot kitolják még egy hónappal, 
egyáltalán nem biztos, hogy akkor egy pontosabb listát fognak tudni adni.  
 
Ország Mihály András képviselő elmondja, több olyan lakossági bejelentés érkezett hozzá, mely 
szerint a már tíz-húsz éve itt lakó személyek nincsenek rajta a listán, nem fizetnek kommunális adót. 
Határozatot a kommunális adóról még eddig soha nem kaptak. Van olyan személy is, aki azt az 
ígéretet kapta, hogy április végéig meg fogja kapni a kommunális adó mértékéről szóló határozatot, de 
ezt még nem kapta meg. Előfordult az is, hogy a talajterhelési díj összegét befizették, az előadóval ezt 
le is egyeztették, majd pár nap elteltével ismételten kapott értesítést arról, hogy fizesse be. Sajnos arról 
is tudomása van, hogy a már elhalálozott is kapott felszólítást. Tudomása van arról, hogy 1090 
személy nem fizet. Az elmondottak alapján vélelmezi, hogy lehet több ilyen eset is, de azt szeretné, ha 
ebből senkinek ne legyen problémája és a lakosság se érezze azt, hogy valakinek kell fizetni, másnak 
pedig nem. 
 
Mészáros Sándor polgármester: valóban van olyan, aki a lakcímnyilvántartásban már nem szerepel, 
de az adónyilvántartásban még igen (pld. elhalálozás miatt). Ezek ki lesznek szűrve. A talajterhelési 
díjtól kezdve minden adónem meghatározásra került a hátralékosoknál. Van viszont olyan eset is, 
hogy az önkormányzat kiküldi a felszólítást a hátralékról, amit az adós be is fizet, de csak azt fizeti be 
ami az elmaradása volt, az aktuális évre vonatkozó adót viszont nem. Emiatt megint elmaradása 
keletkezik. A kommunális adóról szóló határozat kiküldése bevallás alapján történik.  
 
Maszel László alpolgármester: amikor bevezetésre került a kommunális adó, akkor mindenkinek 
bevallást kellett tennie. Véleménye szerint már az indulásnál hiba történt, az önkormányzatnak kellett 
volna megállapítania a nyilvántartásból kinek van telke, házas ingatlana.  
 
Mészáros Sándor polgármester: előfordulhat a listában olyan hiba, melyre előre nem számíthattak, de 
úgy gondolja, hogy egy hónap múlva sem tudnak ettől pontosabb listát közzétenni. A felszólításokat 
április 2-i adattartalommal küldték ki. Február óta minden fórumon kommunikálja az önkormányzat 
ezt az időpontot, itt arra is figyelni kell, hogy az a lakos, aki rendben fizetett, ő is felteheti a kérdést, 
hogy ha már beígérték, akkor miért nem hozták nyilvánosságra. 
 
Dóri József: az adóbevallás önkéntes alapon történik (pld. személyi jövedelemadó bevallás). Ez 
állampolgári kötelezettség. 
 
Ország Mihály András képviselő: elsők között volt, aki javasolta, hogy hozzák nyilvánosságra az 
adósok listáját. Azt kívánja, hogy ebben a kérdésben a polgármester úrnak legyen igaza. 
 
Mészáros Sándor polgármester: a jegyző úr a korábbi évek és a jelenlegi kéréseit is figyelembe véve 
döntött úgy, hogy élni szeretne ezzel a lehetőséggel. Most az a helyzet, hogy a jegyző úr olyan dolgot 
kommunikált az elmúlt hónapok alatt, mely most ér a megvalósítás fázisába. A képviselő-testület 
megkérheti arra, hogy ezt az időpontot tolja el egy hónappal. A jegyző úr bízik azokban a 
munkatársakban és az elvégzett munkában, hogy a listában nincs olyan jellegű hiba, melyben 
magyarázkodni kellene a hátralékokról.  
 
Zinger Miklós jegyző: nyilvánvalóan fontos, hogy mindenki benne legyen a rendszerben és mindenki 
teljesítse kötelezettségét. De az is fontos, hogy kötelességteljesítés közben ne azt méregessék, hogy ki 
hogyan teljesíti kötelezettségét, hanem az önkormányzat hogyan teljesíti. Elmondja, hogy kollégái 
nagyon sokat dolgoztak ezen a feladaton, mindent elkövettek annak érdekében, – ami tulajdonképpen 
az ő felelősségükön kívüli probléma – hogy a listában ne jelenjen meg olyan személy, aki nem 
hátralékos. Az egész eljárás során az volt a cél, hogy beinduljon a folyamat, hogy a kötelezettségek 
teljesítésre kerüljenek, nem pedig az, hogy valakit pellengérre állítsanak, vagy kellemetlen helyzetbe 
hozzanak. Ennek érdekében volt ez a hosszú időszak, amit a hírverésre fordítottak. Tájékoztatást 
kapott a lakosság erről az ügyről. Bárki, aki ebben a dologban lépést akart tenni, tisztázni a 
hátralékának eredetét, jogosságát, vagy azt rendezni akarta, ill. részletfizetési kedvezménnyel kívánt 
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élni, erre lehetősége volt. Úgy véli, azok az aggodalmak, melyeket Ország Mihály András képviselő úr 
megfogalmazott nem fognak valósággá válni, nem lesz olyan ember, aki joggal tudna felháborodni a 
listára való kerüléséért. Mindent elkövetnek azért, hogy a lista hiteles legyen. Ettől függetlenül, ha a 
képviselő-testület javasolja a határidő meghosszabbítását, ő ezt megteszi. 
 
Tiszttartó József: javasolja, hogy a felszólításokban szerepeljen a fennálló adótartozás időpontjának 
meghatározása.  
 
Mészáros Sándor polgármester reagálva a felvetésre elmondja, hogy a felszólításban szerepel a 
kérdéses időpont.  
Kérdezi Ország Mihály András képviselőt fentiekben elmondottak után, kíván-e szavazást kérni a 
hozzászólásában felvetett javaslatáról? Ország Mihály András képviselő kéri a szavazást. 
 
Mészáros Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy egy hónappal 
halasszák el az adóslista közzétételét, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 7 tagja, 6 igen szavazattal, 1 ellenében, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
77/2012. (IV. 24.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Ország Mihály András képviselő javaslatát az adóslista egy 
hónappal történő elhalasztása tárgyában elutasította. 

 
 

g) Kravecz Lászlóné képviselő hozzászólása 
 
Mészáros Sándor polgármester átadja a szót Kravecz Lászlóné képviselőnek. 
 
Kravecz Lászlóné képviselő: kérést intéz a képviselő-testülethez, miszerint a Március 15-i 
ünnepségen három felkészítő pedagógus nem kapott köszönetet munkájáért. Ő ezt mindjárt az 
ünnepség után szóvá tette az igazgató asszonynak. Választ kapott, hogy a három pedagógus közül egy 
kérte, hogy neve ne hangozzék el.  
Személy szerint úgy gondolja, hogy a műsor magas színvonala miatt megérdemelnének egy képviselő-
testületi dicséretet, annál is inkább, mivel az Október 23-i ünnepség kapcsán a felkészítő tanár is 
megkapta ezt az elismerést.  
 
Bagoly Lászlóné képviselő, az iskola igazgatója elmondja, hogy részéről a színfalak mögött 
megtörtént az elismerés, köszönet munkájukért. Mivel három felkészítő tanár volt és egy közülük 
jelezte nevének említését, a másik kettő szolidáris volt vele.  
 
Maszel László alpolgármester: nem ért egyet képviselő-társával, minden szereplőnek ő fejezte ki 
köszönetét, nagyon szívesen megtette volna ezt a felkészítő tanárokkal is, ha ők ezt hajlandóak lettek 
volna elfogadni.  
 
Ország Mihály András képviselő: itt most nem a köszönetnyilvánításról van szó, hanem képviselő-
testületi dicséret adásáról. Mivel ez október 23-án megtörtént, most ugyanúgy megadhatnák ezt a 
dicséretet a felkészítő tanároknak és a gyerekeknek is.  
 
Mészáros Sándor polgármester: felvetődik a kérdés, hogy jó-e az, ha minden községi rendezvényt 
követően a diákok és a felkészítő tanárok rendre képviselő-testületi dicséretet kapnak. Véleménye 
szerint a kiemelkedő munkát kell díjazni.  
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Ország Mihály András képviselő: természetes, ha mindenért dicséretet adnak, leértékelik annak 
értékét. Véleménye szerint a március 15-i ünnepi műsort adó diákok és felkészítő tanáraik 
megérdemelnék a képviselő-testületi dicséretet.  
 
Kravecz Lászlóné képviselő elmondja, hogy többen szóvá tették az ünnepség után, hogy mindenkinek 
meg lett köszönve a munkája, kivéve a három pedagógust. 
 
Bagoly Lászlóné képviselő elmondja, hogy minden az ünnepségen szereplő diákot igazgatói 
dicséretben részesített, ill. minden kolléga megkapta azt az elismerést, amit ők kialakítottak a 
gyakorlatban. Az, hogy a három pedagógus neve az ünnepségen nem hangzott el, az előzőekben 
elmondottak miatt történt. 
 
Ország Mihály András képviselő elmondja, hogy véleménye szerint ebben az ügyben az igazgató 
asszony  nem felelős.  Itt  most  arról  szól  a  javaslat,  hogy  ha  az  előző ünnepségen  kapott  a  felkészítő 
tanár dicséretet, akkor ezt most is tegyék meg. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a 
képviselő-testületet, aki az elhangzott javaslattal egyetért, miszerint a Március 15-i ünnepségen műsort 
adó diákokat és a felkészítő tanárokat képviselő-testületi dicséretben részesítsék, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 7 tagja, 3 igen szavazattal, 2 ellenében, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 
78/2012. (IV. 24.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Kravecz Lászlóné képviselő javaslatát a Március 15-i ünnepi 
műsort adó diákok és felkészítő tanáraik képviselő-testületi 
dicséret adására vonatkozóan nem támogatja. 

 
 

16.) Polgármesteri tájékoztató 
 
Mészáros Sándor polgármester: Albert Ottó képviselő írásban beadott kérdéseire fog válaszolni, ill. 
kéri jegyző úr segítségét az első kérdés megválaszolásában, miszerint az önkormányzati lakások 
ellenőrzésére és állagmegóvásukra irányul. 
 
Zinger Miklós jegyző: e kérdésnek eredménye még nincs, folyamatban van az ezzel kapcsolatos 
munka. 
 
Mészáros Sándor polgármester válasza a Mátyás király úton történt kátyúzással kapcsolatban 
elmondja, hogy ezek nem megfelelően lettek elkészítve. A garanciális javítással kapcsolatosan 
tájékoztatásul elmondja, hogy a kivitelezőt semmilyen címen elérni nem lehet, a tértivevényes levelek 
visszajöttek. Telefonon sem tudja elérni őket. Megpróbálja közösségi oldalon elérni, ha ez nem vezet 
eredményre, akkor csak azt tudják tenni, hogy az ő költségükre elvégzik a javításokat.  
A receptírással kapcsolatban felmerült problémát csak a háziorvos és az asszisztens tudja megoldani. 
Kéri a Humán Bizottság elnökét vegye fel a kapcsolatot a háziorvossal, hogy ez a probléma 
megnyugtató megoldást eredményezzen. 
A segélykérők számáról azt a tájékoztatást adja, hogy az azonnali segély vonatkozásában 30 napos 
elbírálási idő van meghatározva, de sokszor ez nem várhat ennyi ideig. Eddig ez úgy volt, hogy 
készpénzben megkapták, hetente egyszer. Most ez megváltozott, mely szerint átutalják a segélyt, vagy 
postai csekken kerül kiküldésre. Az idei évben összesen 190 eset volt, mely 93 személyt jelent. 
Összességében 546.000,- Ft került kifizetésre április 20-ig. A tavalyi évhez képest emelkedett a 
kérelmek száma. Hetente átlagosan 15 kérelmet kell elbírálni.  
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Albert Ottó képviselő kérdése: a Művelődési Ház alatt lévő pincének mi a funkciója? A Jobbik 
Nyáregyházi Alapszervezetének az lenne a kérése, ha a helyiség kiürül, akkor itt egy ifjúságot össze 
fogó társulatot szeretnének létrehozni. 
 
Mészáros Sándor polgármester válaszolva a kérdésre elmondja, hogy régi könyvtári könyveket 
tárolnak a pincében. Ezek a könyvek szerepelnek a könyvtári nyilvántartásban. A polgárőrök korábban 
kérték ezt a helyiséget, ahol konditermet szeretnének kialakítani. Az önkormányzat részéről meg fogja 
tenni a lépéseket ennek a helyiségnek a kiürítésére, de ha a polgárőrök is és a pártszervezet is kérni 
fogja a helyiséget, akkor erről testületi határozatban kell majd dönteni. 
 
Kravecz Lászlóné képviselő tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy ismét megkeresték telefonon 
néhai Kaszner Margit művésznő budapesti lakásával kapcsolatban az ott lakók. Elmondták, hogy a 
lakásból elviselhetetlen bűz áramlik, melyet nem lehet elviselni. Tájékoztatta őket, hogy a hagyatéki 
eljárás befejezéséig az önkormányzat nem tud mit tenni.  
 
Mészáros Sándor polgármester reagálva a felvetésre elmondja, hogy a hagyatéki eljárást több úton 
megpróbálták sürgetni, reményei szerint maximum egy héten belül sorra kerül és az önkormányzat 
feladata lesz a lakás rendbe tétele. 
 
Az ülésteremből Maszel László alpolgármester és Csiló Istvánné képviselő távozik. 
 
 

17.) Védőnői körzet kialakítása 
 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy a Humán Bizottság 
tárgyalta. Kéri a bizottság elnökét ismertesse állásfoglalásukat. 
 
Bagoly Lászlóné képviselő a bizottság elnöke elmondja: javasolják rendeletmódosítással, hogy 
kerüljön kialakításra egy fél státusz a védőnői körzet kialakításával kapcsolatban. 
 
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 5 tagja, 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő rendeletet 
alkotta: 
 

 
NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

Képviselő-testületének 
 

16/2012. (IV.25.) sz. rendelete 
 

az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 12/2010. (VI.09.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Nyáregyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 
törvény 152.§./2/ bekezdése, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 
2.§./2/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében az alábbiakat rendeli el: 
 

1.§. 
 
(1) az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 12/2010. (VI. 09.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Er. 5. §.  helyébe a következő 5. §. lép 
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„5.§ (1) Nyáregyháza Község Önkormányzata a védőnői feladok ellátásáról 2012. június 1. napjától 
kezdődően az I. számú teljes munkaidőben, a II. számú napi 4 órás munkaidőben betölthető 
álláshellyel rendelkező körzet útján gondoskodik.” 
 
(2) A védőnői körzetek leírását a Rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.” 
 

2.§. 
 
(1) Az Er.) 7. § (2) be helyébe a következő (2) lép: 
 
(2) Az iskola egészségügyi ellátás biztosítása tekintetében az 2012. május 31. napjáig a I. védőnői 
körzethez, 2012. június 1. napjától II. védőnői körzethez tartozik az óvodai nevelésben és az általános 
iskola oktatás-nevelésben részt vevő gyermekek, tanulók ellátása. A házi gyermekorvosi körzethez 
tartozik a valamennyi Nyáregyházai telephelyű intézményében, óvodai nevelésben részesülő gyermek, 
iskolai oktatás-nevelésben részesülő tanuló ellátása. 
 
(2) Az Er. 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 
 
 

3. §. 
 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 
 

Melléklet 
 

I. számú védőnői körzet (székhelye: Nyáregyháza, Nyáry Pál út 39 
 
 

 
Ady Endre út 
Akácfa utca 
Arany János utca 
Árpád köz 
Árpád út 
Bem József út 
Bernula tanya 
Bocskai utca 
Csalogány utca 
Csengő utca 
Csetnekitanya 
Diófasor út 
Dózsa György út 
Erdészlak 
Erdő utca 
Gáltanya 
Harang utca 
Hunyadi János út 
Huszthymajor 
Illatos utca 
Jókai út 
József Attila út 
Károlyitelep 
Kinizsi Pál út 
Kossuthtelep 
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Lázár út 
Leidenmajor 
Martinovics út 
Mátyás király út 
Nefelejcs utca 
Nyáry Pál út 
Orgona utca 
Peterdi út 
Petőfi Sándor út 
Pótharasztpuszta 
Prónaytanya 
Rózsa utca 
Szegfű utca 
Szentimretelep 
Széchenyi köz 
Széchenyi út 
Szivárvány utca 
Szőlő utca 
Temesvári út 
Templom utca 
Toldi út 
Virág utca 
Wekerle köz 
Wekerle Sándor utca 

 
 

 
 
II. számú védőnői körzet (székhelye: Nyáregyháza, Nyáry Pál út 39 
 
 
Kossuth Lajos u. 
Kölcsey Ferenc u. 
Iskola-egészségügyi feladatok 

 
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett, a 
napirenden szereplő kérdéseket a Képviselő-testület megtárgyalta. A nyilvános ülést 1955 órakor 
bezárja. További napirendi pont tárgyalását zárt ülésen folytatja a Képviselő-testület.  
 
 
 

 
- kmf - 

 
 
 
 Mészáros Sándor Zinger Miklós 
 polgármester jegyző 

 


	1. A rendelet hatálya
	1. A rendelet hatálya
	2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének teljesítése
	3. Pénzmaradvány

	4. Vagyonkimutatás
	5. Záró rendelkezések



