
I. 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
 
Készült:  Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 25. napján 

délután 1700 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, 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 képviselık 

 
tanácskozási joggal:  Zinger Miklós jegyzı 

 
Mészáros Sándor polgármester köszönti a Képviselı-testület tagjait és a megjelent vendégeket. 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fıs Képviselı-testület 7 tagja megjelent. Napirend 
kiegészítést javasol: - az általános iskola mőködtetésével kapcsolatos szándéknyilatkozat, a 10.) napirendi 
pont tárgyalására - az érintett távolléte miatt - zárt ülést rendel el. Albert Ottó képviselı bejelenti, hogy a 
Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság külsıs tagja, dr. Gruber Csaba lemondott, az új 
bizottsági tag megválasztását javasolja 1.) napirendi pontként. Maszel László alpolgármester napirendi 
pontként javasolja felvenni a Nyáry Pál utca végén lévı telep tisztasági kérdését. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb javaslat nem érkezett, így a képviselı-testület az 
ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 

1.) Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság külsıs tagjának lemondása, új tag 
megválasztása 

Elıadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

2.) Nyáregyháza Község Önkormányzatának 2012. évi I. féléves gazdálkodása 
Elıadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
3.) Nyár-Víz Kft. 2012. évi I. féléves gazdálkodása 

Elıadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

4.) Költségvetési módosítása 
Elıadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
5.) Nyáregyházi Falunapok pénzügyi elszámolása 

Elıadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

6.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 
15/2009. (II.01.) önkormányzati rendelet módosítása 

Elıadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

7.) Útfelújítások tervezése 
Elıadó: Mészáros Sándor polgármester 
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8.) Kerítésépítés a 306/4. hrsz-ú ingatlanon 
Elıadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
9.) Járdaépítéshez hozzájárulás 

Elıadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

10.) A Telenor szerzıdésmódosítási kérelme 
Elıadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
11.) Tanulmányi szerzıdésbıl fakadó követelésrıl lemondás – zárt ülés 

Elıadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

12.) Az alapfokú zenemővészeti képzés során fizetendı térítési díj és tandíj meghatározása 
Elıadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
13.) Szolgálati lakás biztosítása 

Elıadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

14.) Üllı Város Humán Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítása 
Elıadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
15.) Együttmőködés a Kossuth Lajos Nemzetır Egyesülettel 

Elıadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

16.) Kerti hulladék égetésével kapcsolatos lakossági kérelem 
Elıadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
17.) Az általános iskola mőködtetésével kapcsolatos szándéknyilatkozat 

Elıadó: Mészáros Sándor polgármester 
 

18.) Nyáry Pál út végén lévı telep tisztasági kérdése 
Elıadó: Maszel László alpolgármester 

 
19.) Polgármesteri tájékoztató 

Elıadó: Mészáros Sándor polgármester 
 
 
 

1.) Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság külsıs tagjának lemondása, új tag 
megválasztása 

 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a napirendi pontot a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Dr. Gruber Csaba külsıs bizottsági tag lemondását 
tartalmazó levelét felolvassa, aki egyébként hozzájárult a kérdés nyílt ülésen való tárgyalásához. Átadja a 
szót a bizottság elnökének ismertesse állásfoglalásukat. 
 
Albert Ottó képviselı, a bizottság elnöke elmondja, hogy dr. Gruber Csaba lemondását tudomásul vették, 
helyére új külsıs bizottsági tagként Komjáthy Kálmánt javasolják elfogadásra. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy kérdés, észrevétel, más javaslat nem érkezett. Kéri a 
képviselı-testületet, aki dr. Gruber Csaba lemondását elfogadja, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fıs Képviselı-testület 
jelenlévı 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 
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134/2012. (IX.25.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete dr. 
Gruber Csaba a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
külsıs bizottsági tagjának lemondását elfogadja. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy határozatáról az érintettet értesítse. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
Mészáros Sándor polgármester kéri a képviselı-testületet, aki Komjáthy Kálmán Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság külsıs tagként történı megválasztásával egyetért, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fıs Képviselı-testület 
jelenlévı 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

 
 

135/2012. (IX.25.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Komjáthy Kálmánt a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi 
Bizottság külsıs tagjának megválasztja. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy határozatáról az érintettet értesítse. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
Mészáros Sándor polgármester kéri Komjáthy Kálmánt, hogy a képviselı-testület elıtt az esküt tegye le. 
 
„Én Komjáthy Kálmán becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hő leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtarttatom. Bizottsági feladataimból 
eredı feladataimat Nyáregyháza fejlıdésének elımozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, 
tisztségemet a Magyar Nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen.” 
 
 
 

2.) Nyáregyháza Község Önkormányzatának 2012. évi I. féléves gazdálkodása 
 
Mészáros Sándor polgármester átadja a szót a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
elnökének, hogy napirendi ponttal kapcsolatosan ismertesse állásfoglalásukat. 
 
Albert Ottó képviselı, a bizottság elnöke tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy Nyáregyháza Község 
Önkormányzatának 2012. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót, az elıterjesztés szerinti határozat 
elfogadását javasolják. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem 
érkezett. Kéri a képviselı-testületet, aki a javaslatot elfogadja, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fıs Képviselı-testület 
jelenlévı 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 
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136/2012. (IX.25.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete  
 

- a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítésérıl készült beszámolót az 
elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

- Az önkormányzat 2012. I. félévi bevételét 237 336 eFt-al elfogadja. A 
bevételi források részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

- Az Önkormányzat 2012. I. félévi kiadását 203 195 eFt-al elfogadja a 2. 
sz. mellékletekben foglalt részletezések szerint. 

- Az intézmények 2012. I. félévi bevételeit az 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, kiadásait 
pedig a 2/a, 2/b, 2/c, 2/d mellékletekben foglalt részletezések szerint 
elfogadja. 

Kötelezi a gazdálkodásért felelıs személyeket az eszközökkel való hatékony, 
takarékos gazdálkodásra, a költségek lehetıség szerinti csökkentésére, az 
erıforrások optimális felhasználására. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

3.) Nyár-Víz Kft. 2012. évi I. féléves gazdálkodása 
 
Mészáros Sándor polgármester átadja a szót a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Elnökének, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban ismertesse állásfoglalásukat. 
 
Albert Ottó képviselı, a bizottság elnöke tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a Nyár-Víz Kft. 
ügyvezetıjének távolléte miatt a napirendi pont tárgyalását a következı ülésre javasolják áttenni. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy más javaslat nem érkezett. Kéri a képviselı-testületet, 
aki az elhangzottakkal egyetért, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fıs Képviselı-testület 
jelenlévı 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

 
137/2012. (IX.25.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete döntött, 
hogy a Nyár-Víz Kft. 2012. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló 
elıterjesztés tárgyalását a soron következı képviselı-testületi ülésen 
tárgyalja. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy döntésérıl a Kft. ügyvezetıjét 
értesítse. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

4.) Költségvetési módosítása 
 
Mészáros Sándor polgármester átadja a szót a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Elnökének ismertesse állásfoglalásukat. 
 
Albert Ottó képviselı, a bizottság elnöke tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a rendelet módosítását 
elfogadásra javasolják. 
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Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, más javaslat nem érkezett. Kéri a 
képviselı-testületet, aki a javaslattal egyetért, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fıs Képviselı-testület 
jelenlévı 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következı rendeletet alkotta: 

 
 
 

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

Képviselő-testületének 
 

20/2012. (IX.26.) sz. rendelete 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló  

4/2012. (II.15.) sz. rendelet módosításáról 

 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében 

meghatározott gazdálkodási feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

92. § (13) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-, Településfejlesztési- 

és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a Nyáregyháza Község Önkormányzatának 2012. évi 

költségvetéséről szóló 4 /2012. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el: 

 

1. § 
 

A Nyáregyháza Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 4 /2012. (II.15.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §.a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„3.§. A képviselő Testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit is – 2012. évi költségvetési 

 

a) kiadási főösszegét    746 622 ezer forintban, 

melyből:   - működési kiadás   707 246 ezer forint 

                              - felhalmozási kiadás     39 376 ezer forint 

           halmozódás mentes kiadási főösszegét  479 302 ezer forintban, 
           melyből: -   működési kiadás   439 926 ezer forint 

-     felhalmozási kiadás            39 376 ezer forint 

          b)   bevételi főösszegét    724 342 ezer forintban, 

                       melyből:  - működési bevétel   703 143 ezer forint 

                              -  felhalmozási bevétel        21 199 ezer forint 

                       halmozódás mentes bevételi főösszegét   457 022 ezer forintban állapítja meg, 

            melyből: - működési bevétel     435 823 ezer forint 

                 - felhalmozási bevétel      21 199 ezer forint. 

 

A működési hiány 4 103 ezer, a felhalmozási hiány 18 177 ezer forint. 

 

A hiány fedezetét az önkormányzat hitelfelvétellel biztosítja”   
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2. §. 

 

 (1) A Rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott 2. számú melléklete helyébe ezen rendelet 1. 

számú melléklete lép. 

 

(2) A Rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklete helyébe ezen rendelet 3. számú 

melléklete lép. 

 

(3) A Rendelet 5.§ (1) bekezdésében meghatározott 2. számú melléklet helyébe ezen rendelet 2. számú 

melléklete lép. 

 

(4) A Rendelet 5.§ (2) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe ezen rendelet 4. számú 

melléklete lép. 

 

(5) A Rendelet 7. § (1) bekezdése a következőkre módosul: 

 

„7.§. (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

Az önkormányzat tartaléka összesen:   10 116 ezer forint 

ebből: általános tartalék        2 000 ezer forint 

            céltartalék        8 116 ezer forint” 

 

(4) A Rendelet 7. § (2) bekezdésében meghatározott 13. számú melléklete helyébe ezen rendelet 5. 

számú melléklete lép. 

 

(5) A Rendelet 8. § a) pontjában meghatározott 17. számú melléklete helyébe ezen rendelet 6. számú 

melléklete lép. 

       

3. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit visszamenőleg kell alkalmazni. 

 
 

5.) Nyáregyházi Falunapok pénzügyi elszámolása 
 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy az elıterjesztés 
táblázatából látható, hogy a költségvetésben meghatározott összeg elegendı volt a rendezvény 
lebonyolításához. A cégek, vállalkozók támogatása meghaladta az 1.500.000,- Ft-ot, a közterület 
foglalásokból 260.000,- Ft folyt be, tehát nem szükséges a költségvetés módosítása.  
Emlékezteti a képviselı-testületet, hogy a falunapi rendezvényszervezı, Reichné Tallárom Györgyi 
megbízási díja korábbi határozatban megállapításra került, de bruttó összegben, tehát annak csak egy részét 
kapta meg. Kéri a képviselı-testületet, hogy ha úgy látják, hogy a havi nettó 40.000,- Ft összeget 
megkaphatja a szervezı, akkor fogadják el. Ennek az összege nettóban 35.640,- Ft a három hónapra 
vonatkozóan. Átadja a szót a képviselı-testületnek. 
 
Bagoly Lászlóné képviselı véleménye szerint Reichné Tallárom Györgyi szakmai profizmussal végezte 
feladatát, így minden anyagi és erkölcsi elismerést megérdemel.  
 
Maszel László alpolgármester egyetért képviselı-társával, köszönetét, elismerését fejezi ki Reichné 
Tallárom Györgyinek a végzett munkájáért. 
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Ország Mihály András képviselı elmondja, hogy a megbízási díj összegének meghatározásakor havi nettó 
40.000,- Ft-ra gondoltak. 
 
Kravecz Lászlóné képviselı támogatja az említett összeg elfogadását, elismerve Reichné munkáját. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselı-
testületet, aki elfogadja, hogy Reichné Tallárom Györgyi megbízási díja nettó 35.640,- Ft-tal kiegészítésre 
kerüljön, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fıs Képviselı-testület 
jelenlévı 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

 
 

138/2012. (IX.25.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Reichné Tallárom Györgyi 71/2012. (IV. 24.) sz. kt. határozatában 
megállapított megbízási díját nettó 35.640,- Ft + járulékával 
kiegészíti. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
Mészáros Sándor polgármester: a rendezvényekre szánt keretösszegbıl szeretne mősorral kedveskedni az 
idıseknek október elején az Idısek Világnapja alkalmából, külsı elıadók meghívásával.  
 
Kravecz Lászlóné képviselı, mint a nyugdíjas klub vezetıje elıre is köszönetét fejezi ki a rendezvényért. 
Megragadva az alkalmat kéri Polgármester urat, hogy egy levélben fejezze ki köszönetét a Nyáry Pál 
Nyugdíjas Klubnak, mivel a falunapi rendezvényen 50-60 fıs létszámmal képviseltették magukat és a 
kiállítást is megszervezték.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Javaslata az 
Idısek Világnapja rendezvény lebonyolítására 90.000,- Ft biztosítása. Kéri a képviselı-testületet, aki a 
javaslattal egyetért, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fıs Képviselı-testület 
jelenlévı 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

 
 

139/2012. (IX.25.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2012. 
október 6-án lebonyolításra kerülı Idısek Világnapja rendezvényre 
90.000,- Ft-ot biztosít. 
 
Határidı: 2012. október 6. 
Felelıs: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
Mészáros Sándor polgármester kéri a képviselı-testületet, aki elfogadja a falunapi rendezvény pénzügyi 
elszámolását, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fıs Képviselı-testület 
jelenlévı 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 
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140/2012. (IX.25.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
„Nyáregyházi Falunapok 2012” rendezvény pénzügyi elszámolását 
elfogadja. 
 
 

 
6.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

15/2009. (II.01.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy a rendeletrıl szóló 
vélemény megérkezett, kifogást a felügyelıség nem emelt, így a rendeletalkotásnak akadálya nincs. Kéri a 
képviselı-testületet, aki az elıterjesztést elfogadja, szavazzon. 
 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fıs Képviselı-testület 
jelenlévı 7 tagja, 6 igen szavazattal, 1 ellenében, tartózkodás nélkül a következı rendeletet alkotta: 
 
 

 
NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

Képviselő-testületének 

 

21/2012. (IX.26.) sz. rendelete 

 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

15/2009. (XII.01.) önkormányzat rendelet módosításáról 

 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának 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 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 

 

(2) Ez a rendelet 2012. október 1. napján lép hatályba és 2012. október 2. napján hatályát veszíti. 
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2. számú melléklet 

 

Egységnyi köztisztasági díj meghatározása 

 

Szilárd hulladék: 

 

Az egy literre jutó fajlagos díjtétel 3,70 Ft + ÁFA/ liter 

 

Egységnyi díjtétel: 

-   35 liter 129,50 Ft + ÁFA  

    -   60 liter 222,00 Ft + ÁFA 

  -   80 liter 296,00 Ft + ÁFA 

 - 120 liter 444,00 Ft + ÁFA 

 - 240 liter 888,00 Ft + ÁFA 

 

A rendelet 1. §. (7) bekezdése szerinti esetben a lerakási díj 2,1 Ft +Áfa/liter.” 

 
 

7.) Útfelújítások tervezése 
 
Mészáros Sándor polgármester átadja a szót a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Elnökének, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan ismertesse állásfoglalásukat. 
 
Albert Ottó képviselı, a bizottság elnöke elmondja, hogy két útszakasz felújítását támogatják, nevezetesen a 
Nyáry Pál út végétıl a Szentimretelep bekötı útig, illetve az Arany János utat (Kinizsi út és Orgona utca 
közötti szakasz). 
 
Ország  Mihály András képviselı elmondja, hogy az elıterjesztésben szereplı többi út felújítását is 
evidenciába tartja a képviselı-testület és a jövı év elején a lehetıségekhez mérten újra tárgyalják azok 
felújításának lehetıségét. 
 
Albert Ottó képviselı javasolja, hogy amely önkormányzati utak felújításra kerültek, vagy kerülnek 
vásároljon és helyezzen ki az önkormányzat behajtani tilos táblát a 3,5 tonnás gépjármővek tiltására, mivel 
ezek a jármővek teljesen tönkre fogják tenni az utakat. Erre vonatkozóan fokozott ellenırzést kér a körzeti 
megbízottól. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, javaslat nem érkezett. Javasolja 8 db 
behajtást tiltó tábla vásárlását. a 3,5 tonnás gépjármővek vonatkozásában. Kéri a képviselı-testületet, aki a 
javaslattal egyetért, szavazzon. 
  
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fıs Képviselı-testület 
jelenlévı 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

 
141/2012. (IX.25.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 db 3,5 
tonnás gépjármővek behajtását tiltó tábla megvásárlásáról dönt, 
melyeket a már felújított, ill. felújításra kerülı önkormányzati 
tulajdonban lévı utak állagának megóvása érdekében fog kihelyezni. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Mészáros Sándor polgármester 
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Mészáros Sándor polgármester kéri a képviselı-testületet, aki elfogadja a Pénzügyi, Településfejlesztési és 
Ügyrendi Bizottság javaslatát, a Nyáry Pál út – Szentimretelepi út, illetve az Arany János utca (Kinizsi út és 
Orgona utca közötti szakasz) felújítására vonatkozóan, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fıs Képviselı-testület 
jelenlévı 7 tagja, 6 igen szavazattal, 1 ellenében, tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

 
142/2012. (IX.25.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, 
hogy a Nyáry Pál úttól a Szentimretelepi útig vezetı út, valamint az 
Arany János utca (Kinizsi út és Orgona utca közötti szakasz) felújítását, 
mint önkormányzati feladatot az Önkormányzat egyszemélyi 
tulajdonában lévı Nyár-Víz Építı, Szerelı és Szolgáltató Nonprofit 
Kft. (2723 Nyáregyháza, Nyári Pál út 37., adószám : 21063387-2-13, 
képv.: Krizsán Mihály ügyvezetı) útján látja el. Az építési munkák 
részletes mőszaki tartalma a határozat melléklete. A Nyár-Víz Építı, 
Szerelı és Szolgáltató Nonprofit Kft. minimum 3 ajánlat beszerzésére 
köteles, és a legkedvezıbb ajánlatot tevıvel jogosult és köteles az 
építési vállalkozási szerzıdést megkötni. A munka elvégzéséhez 
szükséges pénzügyi forrást a pályázat eredményhirdetését követı 8 
napon belül bocsátja a Nyár-Víz Kft. rendelkezésére. A Nyár-Víz Kft. 
az építési munkák mőszaki-pénzügyi átadás-átvételét követıen köteles 
az a megvalósult beruházást Nyáregyháza Község Önkormányzatának 
átadni és a felhasznált pénzügyi forrással elszámolni. 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza 
a Polgármestert, hogy a jelen határozat értelmében az egyszemélyi 
alapítói döntést írja alá.  
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

8.) Kerítésépítés a 306/4 hrsz-ú ingatlanon 
 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy a 306/4 hrsz-ú ingatlan a 
polgármesteri hivatal és környezete. Tavalyi évben is szerepelt napirenden a kérdés, akkor az a döntés 
született, hogy az idei év költségvetésébe tervezésre került, mely megtörtént bruttó 400.000,- Ft-tal. Jelenlegi 
becslés szerint várható költsége ennek a kerítésnek és a két nagykapunak kb. 500.000,- Ft. Átadja a szót a 
képviselı-testületnek. 
 
Maszel László alpolgármester: mindenféleképpen meg kell oldani a problémát, de megkérdezi jegyzı urat, 
hogy az ott lakóknak semmiféle kötelezettségük nincs? 
 
Zinger Miklós jegyzı válaszolva a kérdésre elmondja, hogy természetesen van, de amirıl most szó van, az 
egy szerzıdésnek, megállapodásnak a kötelezettségvállalásán alapul. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselı-
testületet, aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fıs Képviselı-testület 
jelenlévı 7 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot 
hozta: 
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143/2012. (IX.25.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2005. 
július 11-én kötött szerzıdésben vállaltaknak megfelelıen 90 méter 
kerítést építtet a 279/4, 301, 302, 308 hrsz-ú telkek hátsó telekhatárán, 
egy kapu kijárási lehetıséggel. A 306/4 saját telek 4 méteres 
nyúlványát lezárja az óvoda kerítése és a 305 hrsz-ú telek között egy 
kapuval. 
 
A Képviselı-testület megbízza a Polgármestert, hogy határozatáról az 
érintetteket értesítse, az anyagok beszerzésérıl, valamint az elvégzett 
munkák minıségének és egységességének ellenırzésérıl a 
Polgármesteri Hivatal közremőködésével gondoskodjon. Az 
anyagszükséglet fedezetét a Képviselı-testület költségvetési 
rendeletében biztosítja. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

9.) Járdaépítéshez hozzájárulás 
 
Mészáros Sándor polgármester elıterjeszti a Református Egyház járdaépítés tárgyában érkezett kérelmét, 
mely szerint a felújított templom elıtti járda felújításához sódert, cementet és homokot kérnek. Átadja a szót 
a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Elnökének ismertesse állásfoglalásukat a kérdésben. 
 
Albert Ottó képviselı, a bizottság elnöke elmondja, hogy megtárgyalták az egyházközség kérelmét, annak 
elfogadását javasolják a képviselı-testületnek. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselı-
testületet, aki a javaslattal egyetért, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fıs Képviselı-testület 
jelenlévı 7 tagja, 6 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot 
hozta: 

 
144/2012. (IX.25.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az alábbi táblázat szerint biztosít anyagot 
járdaépítéshez a Református Egyháznak. 

 

Kérelmezı neve Címe Módja 
Járda 
hossza 

(m) 

Járda 
szélesség 

(m) 

Anyag 
sóder 
(m3) 

Anyag 
cement 

(q) 

Homok 
(m3) 

Ár 

Református 
Egyházközség 
Nyáregyháza 

Nyáry 
Pál út 

19. 
építés 24 1,5 11,0 3,0 3,0 71.400,- 

 
A Képviselı-testület megbízza a Polgármestert, hogy határozatáról az érintettet értesítse, az anyagok 
beszerzésérıl, valamint az elvégzett munkák minıségének és egységességének ellenırzésérıl a 
Polgármesteri Hivatal közremőködésével gondoskodjon. Az anyagszükséglet fedezetét a Képviselı-
testület költségvetési rendeletében biztosítja. 
 
Határidı: folyamatos. 
Felelıs: Mészáros Sándor polgármester 
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10.)  A Telenor szerzıdésmódosítási kérelme 
 
Mészáros Sándor polgármester átadja a szót a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Elnökének, ismertesse állásfoglalásukat. 
 
Albert Ottó képviselı, a bizottság elnöke elmondja, hogy a Telenor szerzıdésmódosítási kérelmét 
elfogadásra javasolják a képviselı-testületnek. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy kérdés, más javaslat nem érkezett. Kéri a képviselı-
testületet, aki a bizottság javaslatát elfogadja, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fıs Képviselı-testület 
jelenlévı 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

 
145/2012. (IX.25.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Telenor 
szerzıdésmódosítási kérelmét elfogadja. 
 
Megbízza a polgármestert az elfogadási nyilatkozat aláírására. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

11.) Tanulmányi szerzıdésbıl fakadó követelésrıl lemondás – zárt ülés 
 
 

12.) Az alapfokú zenemővészeti képzés során fizetendı térítési díj és tandíj meghatározása 
 
Mészáros Sándor polgármester átadja a szót a Humán Bizottság Elnökének, ismertesse állásfoglalásukat a 
napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
Bagoly Lászlóné képviselı, a bizottság elnöke tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a bizottság nagy 
örömmel nyugtázta, hogy a térítési díjak nem emelkedtek, a rendelettervezet elfogadását javasolják. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselı-
testületet, aki a rendelettervezetet elfogadja, szavazzon. 

 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fıs Képviselı-testület 
jelenlévı 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következı rendeletet alkotta: 
 
 

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

Képviselő-testületének 
 

22/2012. (IX.26.) sz. rendelete 
 

az oktatási és alapfokú művészetoktatási intézményi képzés keretein belül az alapfokú zeneművészeti 

képzés során fizetendő térítési díj és tandíj meghatározásáról szóló 

15/2007. (IX.19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
 

1.§ 
 

(1) A az oktatási és alapfokú művészetoktatási intézményi képzés keretein belül az alapfokú 

zeneművészeti képzés során fizetendő térítési díj és tandíj meghatározásáról szóló 15/2007. (IX.19.) 
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számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Tdr.) 9. § (4) bekezdése a következőkre módosul:  

 

“(4) Az állami költségvetésből biztosított alap normatív hozzájárulás összegét Magyarország mindenkori 

költségvetésről szóló törvény tartalmazza.” 

 

(2) A Tdr. 13. §-ában és 14. § (2) bekezdésben meghatározott 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 

1. számú melléklete lép. 

 

(3) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napont hatályát veszíti. Rendelkezéseit a 

2012/2013-as tanévben kell alkalmazni. 
 
 

13.) Szolgálati lakás biztosítása 
 
Mészáros Sándor polgármester átadja a szót a Humán Bizottság Elnökének, ismertesse állásfoglalásukat a 
napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
Bagoly Lászlóné képviselı, a bizottság elnöke tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a bizottság egyhangú 
támogatásával javasolja a kérelem elfogadását. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselı-
testületet, aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fıs Képviselı-testület 
jelenlévı 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

 
 

146/2012. (IX.25.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
tulajdonát képezı Nyáregyháza, Petıfi Sándor út 12. sz. alatti 1. számú 
lakást Kozma Csilla (továbbiakban: bérlı) részére – a Nyáry Pál 
Általános Iskola és A.M.I-nél fennálló közalkalmazotti jogviszonya 
idejére – szolgálati lakásként biztosítja a 4/1994. (VII.20.) számú 
önkormányzati rendelet szerint. 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a bérlıvel a 
bérleti szerzıdést kösse meg. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

14.)  Üllı Város Humán Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítása 
 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban átadja a szót a Humán Bizottság 
Elnökének, ismertesse állásfoglalásukat. 
 
Bagoly Lászlóné képviselı, a bizottság elnöke tájékoztatásul elmondja, hogy egyhangú támogatással 
javasolják elfogadásra az alapító okirat módosítását. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselı-
testületet, aki az elhangzott javaslattal egyetért, szavazzon. 
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A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fıs Képviselı-testület 
jelenlévı 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

 
 

147/2012. (IX.25.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

 
1.  Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Üllı Város Humán Szolgáltató Központ, 

Nevelési Tanácsadó, Óvoda és Központi Rendelı Többcélú Közös Igazgatású Intézmény Alapító 
Okiratának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:  

 
 
2. Humán Szolgáltató Központ Alapító okiratát az alábbiak szerint:  
 

2.1.  A bevezetı mondat helyébe az alábbi rendelkezés lép:   
 
„Üllı Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször 
módosított 1990. évi LXV. Tv. 10. §. g.) pontjában, valamint az államháztartásról szóló, 2011. évi 
CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b.) pontjában foglaltak alapján létrehozott Üllı Város Humán 
Szolgáltató Központ, Nevelési Tanácsadó, Óvoda és Központi Rendelı Többcélú Közös Igazgatású 
Intézmény Alapító Okiratát módosítja és egységes szerkezetbe foglalt szövegét az alábbiak szerint 
állapítja meg:” 
 
2.2.   A 6. pontban az intézmény telephelyeinek felsorolása az alábbiak szerint kiegészül: „2225 Üllı, 

Ócsai út 8. Nevelési tanácsadó”  
 
      2.3.  A 11. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
    
 „11. Típus szerinti besorolása: 

A tevékenység jellege alapján: közintézmény 
Feladatellátásához kapcsolódó funkciója alapján: önállóan mőködı és gazdálkodó gazdasági szervezettel nem 
rendelkezı költségvetési szerv. A költségvetési szerv elıirányzatai felett önállóan rendelkezik. Gazdasági 
feladatainak ellátására a Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetét jelölte ki. A 
költségvetési szerv, valamint a kijelölt gazdasági szervezet közötti munkamegosztás és felelısségvállalás 
rendjét a Képviselı-testület által jóváhagyott Munkamegosztási Megállapodás rögzíti.” 

 
2.4 Az Alapító Okirat korábbi 12. pontja hatályát veszti, egyidejőleg a korábbi 13-20. pontok számozása 
12-19. pontokra változik. 

 
2.5. Az Alapító okirat új számozása szerinti 13.1./A. pont a) „családsegítés (szfsz:889924)” pontjának  
helyébe az alábbi rendelkezés lép:   
 
„ a.)  családsegítés (szfsz: 889924) 
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget 
igénylı személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezetı okok megelızése, a krízishelyzet 
megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megırzése céljából nyújtott szolgáltatás.  
Mőködési területei: 
Üllı Város közigazgatási területe 
Bénye Község közigazgatási területe 
Káva Község közigazgatási területe 
Vasad Község közigazgatási területe ” 

 
2.6.  Az Alapító okirat új számozása szerinti 13.1./A. c.) pontban a „ étkeztetés (szfsz: 889921) 
szövegrész helyébe a  „ c.) szociális étkeztetés (szfsz: 889921)” szöveg lép. 
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2.7. Az Alapító okirat új számozása szerinti 13.1/B. b) pontban a „helyettes szülıi ellátási feladat”  
szövegrész helyébe a „helyettes szülınél elhelyezettek ellátása (szfsz.: 879017)” szöveg lép. 
 
2.8. Az Alapító okirat új számozása szerinti 13.1/C. b) pontban a „Gyermekek egyéb napközbeni 
ellátása” szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép: „b.) Gyermekek egyéb napközbeni ellátása (szfsz.: 
889108) ” 

 
2.9. Az  Alapító okirat új számozása szerinti 13.2/A. pontban a „Pedagógiai szakszolgálat Nevelési 
Tanácsadó tagintézmény (szfsz: 856011)” szövegrész helyébe a „Pedagógiai szakszolgáltató 
tevékenység (szfsz.: 856011) Nevelési Tanácsadó tagintézmény”  szöveg lép. 

 
2.10.  Az Alapító okirat új számozása szerinti 13.2/B. pontban az „Óvodai nevelés, Napközi Otthonos 
Óvoda tagintézmény Szakfeladat száma és megnevezése: 851011” szövegrész helyébe az alábbi szöveg 
lép: 
 
„ 13.2/B. óvodai nevelés, ellátás (szfsz.: 851011)  
Napközi Otthonos Óvoda tagintézmény ” 

 
2.11. Az Alapító okirat új számozása szerinti 13.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 

  „13.3. Humán egészségügyi ellátás 
        Központi Rendelı tagintézmény 
        Telephelye: 2225 Üllı, Templom tér 3-5. 

 
Szakfeladatai: 
869039 Egyéb, máshova nem sorolt kiegészítı egészségügyi szolgáltatás   
862231 Foglalkozás – egészségügyi alapellátás 
869041 Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás 
869042 Ifjúság-egészségügyigondozás 
869037 Fizikoterápiás szolgáltatás 

   
  Költségvetése az Üllı Humán Szolgáltató Központ költségvetésének szerves része, mely a 
 költségvetésén belül külön címként, szakfeladatonként jeleníti meg.” 

 
2.12. Az Alapító okirat új számozása szerinti 14. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:     „14.  A 
költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 

 
 2.13. Az Alapító okirat új számozása szerinti 14.2 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 

„14.2. Az intézmény kistérségi és mikro térségi feladatokat is ellát. Elszámolásait az Önkormányzati és 
társulások elszámolásai elnevezéső szakfeladaton végzi. (szfsz.: 841901)” 

  
2.14. Az Alapító okirat új számozása szerinti 14.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„14.3. Az intézmény ellátja Üllı Városban az óvodai, és munkahelyi étkeztetés feladatát. 
Szakfeladat száma és megnevezése: 
Óvodai intézményi étkeztetés: 562912 
Munkahelyi étkeztetés: 562917 

 
2.15. Az Alapító okirat új számozása szerinti 16. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

  
„16. A költségvetési szerv vezetıjének megbízási rendje 
A költségvetési szerv vezetıjének (igazgatójának), mint magasabb vezetınek kinevezése – figyelemmel 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben, a 
2011. évi CXCV. Törvény, továbbá a társulási megállapodásban foglaltakra - pályázati eljárás 
eredményeként, Üllı Város Önkormányzata Képviselı-testületének hatáskörébe tartozik.” 
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2.16.  Az Alapító okirat új számozása szerinti 17. pontban a „Egyes foglalkoztatottjainak  
a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. Törvény 
az  irányadó.” szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép:  
 
„Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka törvénykönyvérıl szóló 
2012. évi I. törvény az irányadó.  
 
2.17.  Az Alapító okirat új számozása szerinti 18. pontban a „A feladatok ellátásához az Üllı 
Város Humán Szolgáltató Központ, Nevelési Tanácsadó, Napközi otthonos Óvoda és Védınıi Szolgálat 
többcélú, közös igazgatású gyermekjóléti intézmény rendelkezésére áll:” szövegrész helyébe az alábbi 
szöveg kerül: 

 
„A feladatok ellátásához az Üllı Város Humán Szolgáltató Központ, Nevelési Tanácsadó, Óvoda és 
Központi Rendelı többcélú, közös igazgatású gyermekjóléti intézmény rendelkezésére áll:” 
 

 
15.) Együttmőködés a Kossuth Lajos Nemzetır Egyesülettel 

 
Mészáros Sándor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban átadja a szót a Humán Bizottság 
Elnökének, ismertesse állásfoglalásukat. 
 
Bagoly Lászlóné képviselı, a bizottság elnöke elmondja, hogy egyhangú támogatásukkal javasolják 
elfogadásra az együttmőködést. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselı-
testületet, aki az elhangzott javaslattal egyetért, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fıs Képviselı-testület 
jelenlévı 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

 
 

148/2012. (IX.25.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
együttmőködési szándékát fejezi ki a Kossuth Lajos Nemzetır 
Egyesülettel. 
 
Felkéri a polgármestert az „Együttmőködési Megállapodás” aláírására. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

16.) Kerti hulladék égetésével kapcsolatos lakossági kérelem 
 
Mészáros Sándor polgármester átadja a szót a képviselı-testületnek, a napirendi ponttal kapcsolatban 
mondják el véleményüket. 
 
Maszel László alpolgármester: már a rendelet alkotásakor sok vita volt a hétvégi kerti hulladék égetési 
idıpontjának meghatározásával kapcsolatban. Kérelmezınek rendezett a telke, de sajnos ez nem jellemzı a 
többi un. hétvégén kijáró tulajdonosokra. Megoldásként havi egy alkalommal, például minden hónap 3. 
szombatját javasolja kijelölni.  
 
Kravecz Lászlóné képviselı: egyetért a javaslattal, azt semmiképpen nem javasolja, hogy az avarégetés 
minden hétvégén megtörténhessen.  
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Ország Mihály András képviselı egyetért Maszel László alpolgármester javaslatával. 
 
Bagoly Lászlóné képviselı: nem éri a problémát, mivel kéthetenként elszállítják a zöldhulladékot. A 
fanyesedéket is fel lehet aprítani, összekötni. Nem javasol rendeletmódosítást, mert akkor ismét az lesz, 
hogy mindenki akkor tüzel, amikor eszébe jut.  
 
Albert Ottó képviselı egyetért Bagoly Lászlóné képviselıvel, kéthetente van zöldhulladék szállítás, mely 
ingyenes, szerzıdést erre nem kell kötni. A lakosság megszokta a heti két alkalmat, rendelet módosítását 
nem javasolja. 
 
Dóri József: megfontolásra javasolja a képviselı-testületnek a kérelmet, mivel ha egyik embernek joga van 
kerti hulladékot égetni, akkor a másiknak miért nem lehet? 
 
Zinger Miklós jegyzı: telefonon beszélt a kérelmezıvel, alternatív javaslatokat megtette, melyet nem 
fogadott el, ezért javasolta, hogy forduljon a képviselı-testület felé. 
 
Ország Mihály András képviselı kérdése, hogy ilyen problémával hányan keresték meg? Sajnos minden 
rendelethozatalnál elıfordulhat, hogy egy-két ember érdekeit sértik, de ha módosítják, akkor lehet, hogy 
200-300 emberét, ezt is mérlegelni kell. Kérdése még, hogy a környezı településeken a kerti 
hulladékégetéssel kapcsolatban mi a gyakorlat. 
 
Zinger Miklós jegyzı válaszolva a kérdésre elmondja, hogy konkrétan ezzel az üggyel kapcsolatban ez az 
egy budapesti hölgy kereste meg. 
 
Kravecz Lászlóné képviselı: környezı településeken nem ismeri a rendeletet, de Kulcson szombat, 
vasárnap a kerti hulladék égetése tilos. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Az utolsó 
javaslatot teszi fel szavazásra, hogy a kérés miatt ne módosítsa a képviselı-testület a hulladékgazdálkodási 
rendeletét. Kéri, aki ezzel egyetért, szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fıs Képviselı-testület 
jelenlévı 7 tagja, 5 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 2 tartózkodás mellett a következı határozatot 
hozta: 

 
149/2012. (IX.25.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Aranyásné-Kiss Anna kerti hulladék égetésével kapcsolatos kérelmét 
elutasítja, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 
helyi közszolgáltatásról szóló 15/2009. (XII.01.) sz. kt. rendeletét nem 
módosítja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy határozatáról az érintettet értesítse. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

17.)  Az általános iskola mőködtetésével kapcsolatos szándéknyilatkozat 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a Köznevelési Törvény módosult, 
mely azt tartalmazza, hogy az idei évben szeptember 30-ig szándékát nyilváníthatja ki az önkormányzat az 
Állami Intézményfenntartó Központnak, hogy a mőködtetést nem képes vállalni. Ez egy elızetes 
nyilatkozat és október 30-ig kell a képviselı-testületnek ezzel kapcsolatban dönteni. A mőködtetéshez 
hozzátartoznak a dologi kiadások, valamint a technikai dolgozók bére is.  
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Bagoly Lászlóné képviselı: minden önkormányzat átvilágítás alá kerül, szakmai konferenciákon 
elhangzott, hogy az ÖNHIKI-s önkormányzatok jó eséllyel mentesülnek a mőködtetés alól. Fontos viszont, 
hogy ha egy 3000 fıt meghaladó település lemond az iskola mőködtetésérıl, akkor a helyi bevételek 
jelentıs részét el tudja vinni az állam. 
 
Mészáros Sándor polgármester: valószínő hozzájárulási kötelezettséget fognak elıírni azokra a 
településeknél, akik úgy döntenek, hogy nem akarják, vagy nem képesek az intézményeket ellátni. Azt 
viszont nem lehet tudni, hogy ennek mekkora a mértéke. 
 
Zinger Miklós jegyzı: a jogszabály lehetıséget ad arra, hogy az önkormányzat a hozzájárulás mértékének 
ismeretében visszavonja kérelmét. 
 
Ország Mihály András képviselı: a kérdés eldöntése nehéz. Ha az önkormányzat vállalja a fenntartási 
költséget, még nem lehet tudni milyen összegrıl kell lemondani, vagy milyen kompenzációt kell fizetni az 
államnak, ha viszont az állam vállalja a fenntartási költséget megint csak nem lehet tudni milyen 
hozzájárulási kötelezettséget írnak majd elı. Nem zárja ki azt sem, hogy az állami mőködtetés a technikai 
személyzetet is érinteni fogja. 
 
Maszel László alpolgármester: szándéknyilatkozatot mindenféleképpen kell tenni, de számszerő adatok 
hiánya miatt nagyon nehéz. 
 
Kravecz Lászlóné képviselı: számok nélkül nehéz a döntést meghozni.  
 
Zinger Miklós jegyzı: az intézmény, ha a mőködtetés jogát megkapja, ahhoz adatokat kell szolgáltatni. 
Ennek birtokában fogják tudni eldönteni, hogy valóban így van, vagy pedig ha nem, akkor megállapítanak 
egy hozzájárulást, amit az önkormányzatnak fizetni kell. Mikor ez a közlés megtörtént, akkor van 
lehetısége az önkormányzatnak – látva a hozzájárulás mértékét -, hogy esetleg visszavonja a kérelmét. 
 
Albert Ottó képviselı: úgy gondolja, hogy a 3000 fı lakosságszámú települések iskoláinak mőködtetését az 
állam nem fogja tudni fenntartani. Véleménye szerint nem kellene állami fenntartásba adni az iskolát. 
 
Ország Mihály András képviselı: szeretné, ha az önkormányzat fenntartásában maradna az iskola. Viszont 
felmerülnek olyan kérdések – fejlesztések, vis maior helyzet, karbantartás, javítás – melyek megoldása 
kapcsán lehetséges, hogy az önkormányzat teljes mértékben kiszolgáltatottá válhat. Jelen pillanatban az 
iskola és óvoda mőködtetéséhez súlyos 10 milliókat kell biztosítani. Jegyzı úr által elmondottakat javasolja 
elfogadni, mely szerint a képviselı-testület tesz egy szándéknyilatkozatot, majd a konkrét számok 
ismeretében – ha úgy ítélik meg – még vissza lehet lépni. Kérdése, hogy a döntés hány évre szól? 
 
Zinger Miklós jegyzı: ha van egy eljárás, amiben az önkormányzat kérelmezi a mentességet, akkor 
vizsgálják és a költségvetésnek, gazdálkodásnak a belsı elemeit fogják összemérni, annak alapján mondják 
ki, hogy képtelen az önkormányzat a fenntartásra, mőködtetésre. Ennek alapján fognak meghatározni vagy 
mentességet, vagy egy hozzájárulási mértéket. Innentıl van az a lehetıség, hogy a hozzájárulás összegének 
a közlését követı 8 napon belül felül lehet bírálni a korábbi döntést, az önkormányzat visszavonhatja 
kezdeményezését, és visszaáll a törvény szerinti alapállapot, hogy az önkormányzaté a mőködtetés joga. 
Ha az állapot változik, akkor lehetıség van a korrekcióra, ugyanazt az eljárást fogja mutatni. 
 
Mészáros Sándor polgármester: kiegészítésként elmondja, hogy az épület tulajdonviszonyai nem 
változnak, bármilyen döntés születik az önkormányzaté marad. 
 
Egresi Péter: nem látja, hogy alapvetıen az önkormányzat milyen forrásoktól esik el és milyen elvonások 
lesznek. Kérdése, ha az önkormányzat átadja a mőködtetést, akkor mennyit fognak elvonni, mert lehet, hogy 
jobban jár az önkormányzat, ha hozzátesz a mőködtetéshez, és itt marad a mőködtetés joga. 
 
Zinger Miklós jegyzı: jelenleg erre nincs válasz. Amely információk rendelkezésre állnak, abból lehet 
mondani, hogy csökken az állami hozzájárulás. Újra szabják a normatíva rendszert.  
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Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Javasolja, ha van 
arra lehetıség, hogy az önkormányzat szándékát kinyilvánítsa és ezt követıen az állam megmondja, hogy 
mennyi kompenzációt kell fizetni, akkor már össze lehet vetni az iskola ez évi mőködtetésével és akkor már 
látható lesz, hogy a továbbiakban hogyan döntsenek. Kéri a képviselı-testületet, aki egyetért azzal az 
önkormányzati szándéknyilatkozattal, mely szerint a mőködtetést nem képes vállalni a következı tanévben, 
szavazzon. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fıs Képviselı-testület 
jelenlévı 7 tagja, 6 igen szavazattal, 1 ellenében, tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

 
150/2012. (IX.25.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzata az Nkt. 74.§ (4) bekezdésében 
foglaltak alapján az Önkormányzat rendelkezésére álló saját és 
átengedett bevételek terhére, a saját tulajdonában álló – az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény 
feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon mőködtetését 
nem képes vállalni. 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert és a jegyzıt, hogy a 
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 4. melléklete szerinti 
nyilatkozatot tegye meg.  

 
 

18.) Nyáry Pál út végén lévı telep tisztasági kérdése 
 
Mészáros Sándor polgármester átadja a szót Maszel László alpolgármesternek, a napirend elıadójának. 
 
Maszel László alpolgármester: felháborodását fejezi ki a Nyáry Pál út végén tapasztaltakról, mivel pár 
évvel ezelıtt az önkormányzat 800.000,- Ft-ot fizetett ki a kérdéses terület kitisztítására. Most itt építési 
hulladék van lerakva több helyen. Tudva lévı, ha egy helyen hulladékot leraknak, ott mindig több 
keletkezik. Nem gondolja, hogy az önkormányzat költségvetése lehetıvé tenné, hogy évente az ott lakó 
személyek után a hulladékot eltakaríttassa. Véleménye szerint könnyen megállapítható, hogy lovas kocsival 
vitték oda a hulladékot, az ott lakók közül nem soknak van lovas kocsija. Kéri a jegyzı urat, ebben az 
ügyben intézkedjen, kideríteni azt, hogy ki vitte oda és honnét, valamint az elszállításról is gondoskodni 
kell. Kéri a jegyzı urat, hogy a következı testületi ülésen számoljon be az eredményrıl. 
 
Zinger Miklós jegyzı: amit lehet, meg fog tenni, bár a dolog sokkal összetettebb. Nagyon egyszerő 
mondani, hogy ki vitte oda a hulladékot, annál nehezebb viszont ezt bebizonyítani. Mindent meg fog tenni 
annak érdekében, hogy elejét vegye az ilyen jellegő eseteknek.  
 
Albert Ottó képviselı: az ügyben felajánlja segítségét. 
 
 

19.) Polgármesteri tájékoztató 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a település tagja volt egy olyan 
egyesületnek, mely a Leaderes vidékmegırzési pályázatokat intézte. Ez az egyesület megszőnt és 12 
település maradt olyan egyesület nélkül, aki koordinálná ezeken a pályázatokon való eredményes részvételt.  
Egy már meglévı és jól mőködı egyesülethez való csatlakozásról döntött a 12 település vezetıje. Ez a 
HAJT-A Csapat, mely Tápió vidéken már 14 települést a tagjai között tud.  
A csatlakozás azért fontos, mert az idén nyílnak meg azok a pályázati lehetıségek, melyek a még 
megmaradó Vidékfejlesztési Minisztérium által kiosztott pályázati összegek elbírálásáról, felhasználásáról 
szólnak.  
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A csatorna-beruházás I. üteme kapcsán megvalósított plusz szakaszokkal kapcsolatosan elmondja, hogy az 
INNOTERV Zrt. a velünk szemben álló követelését eladta a Signum Alfa Sped Kft-nek. A követelés 
jogalapját, illetve annak összegszerőségérıl kérnek írásbeli tájékoztatást. Ezen a jogászok már dolgoznak. 
 
Szóbeli egyetértés alapján elkészült a térkı burkolat folytatása 150.000,- Ft + Áfa összegbe került az 
önkormányzatnak. Kéri a képviselı-testületet, ezen összeg utólagos jóváhagyására. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fıs Képviselı-testület 
jelenlévı 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

 
151/2012. (IX.25.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Polgármesteri Hivatal elıtti térkı burkolat folytatására 150. 000,- Ft + 
Áfa összeg felhasználását jóváhagyja.  

 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, korábban meghozott feltételes döntés alapján beadta a pályázatot a 
külterületi utak javítására vonatkozó gépbeszerzésekre. Október végén várható a pályázatok elbírálása. 
Vontató munkagép és hozzá kapcsolódó kiegészítık beszerzése szerepel a pályázatban, mely kül- és 
belterületi utak karbantartására is alkalmas. Ezt egy megfelelı teljesítményő traktorral vontatni kell, erre 
alkalmas személy is kell, aki el tudja látni. Ezzel kapcsolatban Rácz Istvánnal beszélt, kinek van erre alkalmas 
munkagépe, ki a kezelését ismeri. 
 
Lezárult a „Határtalanul” c. pályázat, mely az iskolában került összeállításra. Nyertes lett a pályázat 700.000,- 
Ft-os támogatást kap rá az önkormányzat és 300.000,- Ft önrészt kell kigazdálkodni. Mindkét 7. osztály 
erdélyi kirándulását ebbıl fedezni tudják. A pályázat elıkészítése során jó együttmőködés volt a Csíkkozmási 
testvértelepüléssel. 
 
Az önkormányzat is nyert a „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések” pályázaton, mely az iskola elıtti 
zebra és buszöböl kialakítása, ill. a Felsı-nyáregyházi óvoda elıtti járda kialakítására vonatkozik. 9.974.000,- 
Ft támogatást fog erre kapni az önkormányzat. Ezen munkálatok kivitelezése a jövı év tavaszán kezdıdhet 
meg.  
 
Bagoly Lászlóné képviselı iskolaigazgató köszönı levelet ad át Maszel László alpolgármesternek és Ország 
Mihály András képviselıknek 
 
Kravecz Lászlóné képviselı: a táncoktatásról érdeklıdik Bagoly Lászlóné iskolaigazgatótól, melyre a 
kielégítı választ kap. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett, a napirenden 
szereplı kérdéseket a Képviselı-testület megtárgyalta, az ülést 1850 órakor bezárja. További napirendi pont 
tárgyalását zárt ülésen folytatja. 
 
 
 
 

- kmf - 
 
 
 
 
 
 Mészáros Sándor Zinger Miklós 
 polgármester jegyzı 
 


