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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült:  Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 18. napján 

délután 1940 órai kezdettel megtartott rendkívüli 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. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, mivel a 7 fős Képviselő-testület 7 tagja megjelent. Javaslatára a képviselő-testület az 
ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el. 
 

1.) Köztisztviselők Napja 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
2.) Fehér Gyolcs Alapítvány kérelme 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
 
 

1.) Köztisztviselők Napja 
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy a tavalyi évben is felmerült jegyző úr részéről, hogy 
van-e arra mód, hogy Köztisztviselők Napján jutalmat kapjanak hivatali dolgozók. Idei évben úgy 
gondolja, mivel már a közalkalmazottak részére elfogadásra került a cafetéria juttatás, tárgyalni 
kellene. Nagyságrendileg 500.000,- Ft a javaslata, ez az összeg nettó értékben 20.000,- Ft-os jutalmat 
jelentene a köztisztviselőknek. Átadja a szót a képviselőknek. 
 
Albert Ottó képviselő: amennyiben a költségvetést tartani tudják, akkor a kifizetésnek akadálya nem 
lehet. Lehet viszont ezt az összeget lejjebb is faragni. 
 
Kravecz Lászlóné képviselő: semmiféleképpen nem javasolja ezen összegű jutalom csökkentését, 
inkább ennek emelését, kevésnek tartja a 20.000,- Ft-ot. Amennyiben a költségvetés csak az 500.000,- 
Ft-tal tartható, természetesen egyetért.  
 
Mészáros Sándor polgármester: úgy gondolja, hogy ez a minimum összeg mely adható, ha ennél 
kevesebb, akkor inkább ne adjanak.  
Elmondja még, hogy a közalkalmazottak 30.000,- Ft-ot fognak kapni év végéig az Erzsébet 
utalvánnyal. 
 
Maszel László alpolgármester: a javaslat szerinti összeg csökkentését nem javasolja.  
 
Zinger Miklós jegyző: elmondja, hogy a hivatal dolgozói rendkívül sok olyan munkát végeznek, ami 
a munkakörön kívüli feladatok. Úgy gondolja itt az ideje – ha nem is túlzó mértékben – de egy 



 - 2 - 

bizonyos szintet megütő juttatásban a fizetésen kívül részesülhessenek. Amióta a községben jegyző, 
azóta nem igen volt ilyen jellegű juttatás. Úgy gondolja, hogy ennek az összegnek a költségvetésbe 
bele kell férnie.  
 
Maszel László alpolgármester kérdése, van-e arra lehetőség, hogy a plusz 10.000,- Ft-ot, amivel a 
közalkalmazottak többet kapnak, karácsony előtt a köztisztviselők megkapják? 
 
Mészáros Sándor polgármester válaszolva a kérdésre elmondja, hogy erről majd akkor kell tárgyalni. 
 
Ország Mihály András képviselő egyetért Maszel László alpolgármester javaslatával. 
 
Kravecz Lászlóné képviselő emlékezteti a képviselő-testületet közeledő Semmelweis Napra. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel, más javaslat nem 
érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki a köztisztviselők jutalmazásával kapcsolatos javaslatot 
500.000,- Ft összegben 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: 
 

108/2012. (VI. 18.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2012. évi költségvetés személyi jellegű kiadásának összegéből 
337.096,- Ft-ot, valamint 91.016,- Ft összegű járulékot biztosít 
a köztisztviselők jutalmazására. 
 
Határidő: 2012. július 1. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
Csiló Istvánné képviselő az ülésteremből 1955 órakor távozott, jelenlévő képviselők száma 6 fő. 
 

 
2.) Fehér Gyolcs Alapítvány kérelme 

 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy az alapítvány 
megkereste a Monori Kistérségi Társulást, hogy szeretne itt is szeretne házi segítségnyújtás 
szolgáltatást végezni, mint ahogy ezt teszi az ország különböző részein. Állami normatívát kapnak. A 
kistérségi társulás ebben a kérdésben nem hozott döntést, mert a jogszabályi környezet nem a 
társulások hatáskörébe utalja, hanem a települési önkormányzatok jogosultak dönteni arról, hogy az 
egyébként jelenleg még kötelezően önkormányzati feladatot hogyan láttatják el. Nyáregyházán ezt a 
feladatot az Üllői Humán Szolgáltató Központ látja el. A kuratórium elnöke személyesen megkereste 
és elmondta, hogy a jelenlegi rendszeren ők nem kívánnak változtatni, hanem kiegészítő szolgáltatást 
nyújtanak és ehhez kéri az önkormányzat hozzájárulását. Ha ezt nem kapja meg akkor július 1-től nem 
tud normatívát igényelni. Az alapítvány, függetlenül az önkormányzat megkérdezése nélkül, elkezdte 
szervezni az év elején Nyáregyházán a házi segítségnyújtási szolgáltatást úgy, hogy a gondozónőnek 
azt mondták gyűjtsön maga köré kilenc embert és így egy munkahelyet tudnak teremteni. Ez meg is 
történt, van egy gondozónő, akinek szerződése van ezzel az alapítvánnyal és kilenc ellátottat gondoz.  
Különbség a Humán Szolgáltató és az alapítvány között alapvetően az, hogy az alapítvány azt ajánlja, 
hogy önkormányzati anyagi hozzájárulás nélkül a normatívából tudnak működni, ráadásul úgy, hogy a 
gondozottaktól sem kérnek térítési díjat.  
Nyáregyháza vonatkozásában 2.300.000,- Ft-ot fizetett ki az önkormányzat erre a feladatra. 
Ugyanakkor a Humán Szolgáltató is kap normatívát.  
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Tájékoztatásul elmondja, hogy Monor város döntött arról, hogy feladatként átadja az alapítványnak a 
házi segítségnyújtást január 1-től. Ugyanakkor döntött arról is, hogy ezt a hozzájáruló nyilatkozatot 
ennek az alapítványnak megadja.  
Ha az önkormányzat most megadja a hozzájáruló nyilatkozatot, akkor azt jelenti, hogy fog tudni 
működni a cég, attól függetlenül, hogy az önkormányzat köt-e velük finanszírozási szerződést január 
1-től szerződést, vagy nem. Mivel mikrotérségi társulásban van az önkormányzat, így hozzájáruló 
nyilatkozatot sem tud adni csak olyan megfogalmazással, hogy feltételezik azt, hogy a többi társult 
település is így fog dönteni. Kizárólag Nyáregyháza Önkormányzatának hozzájáruló nyilatkozata 
véleménye szerint az alapítványnak nem is elegendő. Arra idő még nem volt, hogy ezt a kérdést 
Üllővel egyeztesse, de azt lehet tudni, hogy jelenleg elzárkóznak ettől a feladat-átadástól és alapítvány 
működését nem támogatják. 
Fentiekben elmondottak alapján véleménye szerint lehet, hogy elkapkodott döntés lenne ezt a 
hozzájáruló nyilatkozatot meghozni. Átadja a szót a képviselő-testületnek. 
 
Maszel László alpolgármester: átolvasva az alapítvány megkeresését elmondja, hogy vannak benne 
olyan dolgok, melyeket megfontolás tárgyává lehet tenni, például az ingyenes segítségnyújtás. 
Kérdése még, hogy Monor hogyan dönthetett az alapítvány mellett, nekik nem kellett megkérdezni a 
többi társult települést? 
 
Zinger Miklós jegyző válaszolva a kérdésre elmondja, hogy Monor város nem tagja a társulásnak. 
 
Mészáros Sándor polgármester kiegészítésként elmondja, hogy Monor azzal a feltétellel adta ki a 
hozzájáruló nyilatkozatot, hogy január 1-től az önkormányzattól ezt a feladatot az alapítvány 
átvállalja.  
Nem lehet azt tudni, hogy a hozzájáruló nyilatkozat visszavonható-e. A jogszabály erről nem 
rendelkezik. 
 
Zinger Miklós jegyző: a testület akkor adja meg hozzájárulását, ha ellátatlan területről van szó, vagy 
ha a nyújtott szolgáltatáshoz képest, többletszolgáltatás van. Úgy véli ez így nem áll fenn. Olyan 
felhatalmazást nem tartalmaz a jogszabály, ami kimondja, hogy a képviselő-testület különböző 
feltételeket szabhat a hozzájárulásának fejében.  
 
Albert Ottó képviselő: kérdése, hogy rendelkezik-e az önkormányzat valamilyen információval az 
alapítványról? Fenntartási vannak az alapítványokkal szemben. Javasolja elhalasztani a napirend 
tárgyalását addig, amíg az idevonatkozó jogszabályokat teljes mértékben áttekintették. 
 
Mészáros Sándor polgármester: annyit lehet tudni, hogy ez az alapítvány 6-8 éve működik az ország 
azon területein – elsősorban a keleti régióban – ahol erre nagyobb szükség volt. 
 
Ország Mihály András képviselő: javasolja, hogy ahol ez az alapítvány már tevékenykedik, 
érdeklődjenek utána, hogyan vannak velük megelégedve. Javasolja, hogy ezen információk 
megszerzése után döntsön a képviselő-testület.  
 
Mészáros Sándor polgármester: két dologról kell beszélni. Arról, hogy az önkormányzat át kívánja-e 
adni ezt a feladatot az alapítványnak. Másik témakör pedig a hozzájáruló nyilatkozatra vonatkozik, 
mely arról szól, hogy jelenleg Nyáregyháza elláttatja e feladatot a Humán Szolgáltató Központtal, de 
hozzájárul ahhoz, hogy az alapítvány ettől függetlenül – mivel többletszolgáltatást nyújt – hozzájáruló 
nyilatkozatát adja az önkormányzat ahhoz, hogy Nyáregyházán ezt a tevékenységet a továbbiakban 
végezhesse. Jelenleg is végzi, de július 1-től már csak akkor fog normatívát kapni, ha ehhez testületi 
hozzájárulás van. 
 
Ország Mihály András képviselő: kérdése, hogy párhuzamosan a két szolgáltató működhet-e? 
 
Zinger Miklós jegyző válaszolva a kérdésre elmondja, hogy működhet a két szolgáltató, csak nem kap 
rá mindkettő támogatást, ill. ha eltérés van a szolgáltatásban. 



 - 4 - 

Maszel László alpolgármester kérdése: mi az a plusz szolgáltatás, amit az alapítvány nyújtani tud? 
 
Mészáros Sándor polgármester válaszolva a kérdésre elmondja, hogy nem csak fizikailag ápolják a 
betegeket, hanem lelki problémákban is segítenek. Az alapítvány azt vállalja, hogy ha az 
önkormányzatnak lehetősége lesz feladat-ellátási szerződést kötni, akkor a Humán Szolgáltató 
Központ által jelenleg alkalmazott gondozókat átveszi. 
 
Zinger Miklós jegyző: ahhoz, hogy egy gondozóról el tudják mondani, hogy mentálisan gondozza az 
erre rászorulót, ahhoz egy bizonyos képzettség szükséges. Meg kell tudni ítélnie, hogy az adott 
gondozottnak szüksége van-e esetleg egészségügyi ellátásra, orvosi segítségre. Elmondja, hogy a 
jelenlegi gondozók most ezt megteszik. Az alapítvány által hivatkozott többletszolgáltatást nem tudja 
megítélni.   
 
Albert Ottó képviselő: ha megadja az önkormányzat a hozzájáruló nyilatkozatot, akkor milyen 
lehetősége van a képviselő-testületnek munkájukat ellenőrizni? 
 
Zinger Miklós jegyző válaszolva a kérdésre elmondja, hogy a szolgáltatás ellenőrzése kiépített 
jogszabályokban. Vannak felügyeleti szervek, melyek ellenőrzik és felügyelik munkájukat, de az nem 
a képviselő-testület.  
 
Mészáros Sándor polgármester: a hozzájáruló nyilatkozatot is csak úgy tudja megadni az 
önkormányzat, ha belefogalmazzák azt, hogy Nyáregyháza Önkormányzat mint ennek a mikrotérségi 
társaság része a maga szempontjából ezt kiadja, de ez vélhetően nem lesz elegendő, hogy az alapítvány 
a normatívát megkapja. 
 
Zinger Miklós jegyző: az önkormányzat nyilatkozata akkor lehet csak hatályos, ha a törvényben 
meghatározott arányú másik önkormányzatok is hozzájárulnak ehhez. Ezt rögzíteni kell a 
határozatban. Javasolta polgármester úrnak, hogy Üllővel egyeztessenek, miszerint ilyen szándéka van 
Nyáregyháza képviselő-testületének, ebben a korlátozott döntésben nincs kötve senkihez az 
önkormányzat. 
 
Maszel László alpolgármester az utolsó határozati javaslatot elfogadhatónak tartja.  
 
Bagoly Lászlóné képviselő: kérdése, hogy a jelenlegi gondozók hol kapják meg a garanciát arra, hogy 
a feltételrendszer nem kedvezőtlenebb a mostaninál? 
 
Mészáros Sándor polgármester reagálva a felvetésre elmondja, hogy ez a kérdés a jelenlegi döntés 
szempontjából teljesen független. Most arról kell dönteni, hogy a jelenlegi szolgáltató mellett pluszban 
megjelenik az alapítvány általi szolgáltatás.    
 
Határozati javaslatot fogalmaz meg, mely szerint azzal a feltétellel adják meg a hozzájáruló 
nyilatkozatot, ha a mikrotérségben a társuláshoz tartozó önkormányzatok szintén megadják 
hozzájárulásukat.  
Kéri a képviselő-testületet, aki az elhangzott javaslattal egyetért, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 6 tagja, 5 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodás mellett, a következő 
határozatot hozta: 
 

109/2012. (VI. 18.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy a Fehér Gyolcs Alapítvány 
Nyáregyháza község közigazgatási területén házi 
segítségnyújtást végezzen, feltéve – tekintettel arra, hogy a 
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házi segítségnyújtás feladatát az Üllő és környéke egyes 
szociális alapszolgáltatási, gyermekjóléti és pedagógiai 
szakszolgálat feladat ellátására létrehozott Mikrotérségi 
Intézményi Társulás útján látja el – hogy a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 58/A. § (2c) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti feltétel 
teljesül. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy 
határozatáról az érintetteket értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy a legutóbbi testületi ülésen egy osztálykirándulásos 
kérelem kimaradt.  A kérelmet jóváhagyta, ehhez kapcsolódóan kéri a képviselő-testület 
jóváhagyását.  

 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 
jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, a következő határozatot 
hozta: 
 

110/2012. (VI. 18.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Nyáry Pál Általános Iskola és A.M.I 3/b osztályos tanulóinak 
osztálykirándulásához 20.000,- Ft-tal hozzájárul. Az összeget 
2012. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett, a 
napirenden szereplő kérdéseket a Képviselő-testület megtárgyalta, az ülést 2030 órakor bezárja. 
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 Mészáros Sándor      Zinger Miklós 
    polgármester              jegyző 
 
 
 


