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I. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12. napján 

délután 1700 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, 
Nyáry Pál u. 37. szám alatt. 

Jelen vannak:  
  
  szavazati joggal:   Mészáros Sándor polgármester  

Maszel László alpolgármester 
Albert Ottó 
Bagoly Lászlóné  
Csiló Istvánné 
Ország Mihály András képviselők 
 

tanácskozási joggal:  Zinger Miklós jegyző 
   Egresi Péter  biz.tag 
   Komjáthy Kálmán biz.tag 
   Kovácsné Maszel Anna  
   Baár Istvánné   

 
 
Mészáros Sándor polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, mivel a 7 fős Képviselő-testület 5 tagja megjelent. Tájékoztatásul elmondja, hogy Ország 
Mihály András képviselő később fog érkezni, Kravecz Lászlóné képviselő pedig a mai ülésen nem tud 
részt venni. Egyebek napirendi pont kiegészítését javasolja: - SzMSz és a Polgármesteri Hivatala Alapító 
Okiratának módosítása. Megállapítja, hogy egyéb javaslat nem érkezett, így a képviselő-testület az ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 

1.) A 2013. évi költségvetés 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

2.) Képviselői tiszteletdíjak 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

3.) Polgármesteri tájékoztató 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

4.) Egyebek 

- SzMSz és a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 

 

5.) Díszpolgári cím adományozása – zárt ülés 

            Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

 

1.) A 2013. évi költségvetés 
 
A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy a napirendi pontot a Pénzügyi, Településfejlesztési és 
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. Átadja a szót a bizottság elnökének. 
 
Albert Ottó képviselő, a bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a 
rendelettervezetet, a szövegben történt módosításokkal. 
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Mészáros Sándor polgármester pontosítja a módosítást. Nevezetesen a Polgármesteri Hivatal kiadási 
oldalán a dologi kiadás összege nem 900.000,- hanem 17.781.000,- Ft. Az óvodánál a felhalmozási 
kiadásoknál szerepel az ablakokra redőny felszerelése, mely téves, pontosítva a felsőnyáregyházi orvosi 
rendelő ablakairól van szó. A rendelettervezetben a költségvetési bevételeknél a normatív állami 
támogatások helyett feladatfinanszírozásnak kell szerepelnie, mivel átengedett személyi jövedelemadó az 
idei évben már nincs, illetve a költségvetési rendelet tervezésekor még 20 főben kívánták megállapítani a 
közfoglalkoztatottak létszámát, viszont ez csak 7 főben lehetséges. 
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság úgy foglalt állást, hogy a költségvetés betartását 
feszesen és a leírtaknak megfelelően kell teljesíteni ebben az évben is, a féléves beszámoló után fogják a 
költségvetést pontosabban látni, szükség esetén átalakítani. Az új finanszírozási rendszer miatt nem 
tudják pontosan a hiányosságokat, melyek a rendszerben lehetnek.  
Megállapítja, hogy a költségvetés tartható az önkormányzat vonatkozásában, viszont vannak olyan 
intézmények, területek, ahol kiadás-csökkentést kellett eszközölni. Átadja a szót a képviselő-testületnek. 
 
Hozzászólások:  

 
Komjáthy Kálmán a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagja kérdést intéz Zinger 
Miklós jegyzőhöz: az, hogy működési hiány nem tervezhető, ennek ellenére 22 millió forintos hiánnyal 
fogadják el a költségvetést, akkor ez nem ütközik a jogszabályba? Bár van 64 millió forintos 
pénzmaradvány, de ha ezt így folytatják, akkor nem látja a fenntarthatóságot. 
 
Zinger Miklós jegyző válaszolva a kérdésre elmondja, hogy a képviselő-testület mindig gondoskodott a 
működésről, akár hitelfelvétellel is. Zárszámadáskor, amikor a pénzmaradvány kérdését rendezi a 
képviselő-testület, akkor lehet ezt a kérdést annak terhére fogja megoldani. 
 
Komjáthy Kálmán: a pénzmaradvány felhasználás nem működési bevétel, hanem pénzforgalom nélküli 
bevételi tartalék felélése, a pénzmaradvány egy állomány, ami ennek része. 
 
Zinger Miklós jegyző: a képviselő-testület most azt tudja meghatározni, hogy mennyi a pénzkészlete, a 
pénzmaradványt majd zárszámadáskor tudja megállapítani, mi az a rész melyet nem terhel kötelezettség. 
Hiába van a szabály, hogy hiánnyal nem lehet tervezni költségvetést, a bevételek nem adnak fedezetet a 
kiadásokra, leginkább az állami támogatások megkurtítása miatt. 
 
Komjáthy Kálmán: véleménye szerint a kormány azért kényszerítette ilyen helyzetbe az 
önkormányzatokat, hogy végezzék el azon feladatokat, miszerint vagy a bevételeket növelik, vagy a 
kiadásokat csökkentik. Szerencsés helyzetben van az önkormányzat, hogy van pénzmaradványa. Így 
értelmezni azt, hogy működési hiány nem tervezhető be – mert van mihez nyúlni, van tartalék – 
véleménye szerint nem felelős gazdálkodást mutat. 
 
Zinger Miklós jegyző: az önkormányzat legkevésbé szándékozik a megtakarítást működésre 
felhasználni, ez nem cél és nem terv. A kiadások csökkentésének viszont van egy objektív határa.  
 
Komjáthy Kálmán: az önkormányzatnak nem csak a kiadásokra lehet hatása, hanem a bevételekre is. A 
bizottsági ülésen tárgyaltak az étkezési térítési díjak kérdéséről, miszerint az anyagnorma emelkedését is 
határozzák meg, hogy a jogszabályoknak megfelelően az igénybevevőknek hogyan tudják továbbhárítani. 
Lehetőségként felmerült a bizottsági ülésen az építmény- és telekadó bevezetése, nyilván figyelembe véve 
a lakosság fizetőképességét. Valamilyen övezetekre bontva próbáljon az önkormányzat plusz bevételekre 
szert tenni. Konkrétan megemlíti a felsőnyáregyházi volt iskola, valamint a szintén nagy területű régi 
óvoda épületét, melyek tulajdonosai jelenleg semmiféle adót nem fizetnek. 
 
Zinger Miklós jegyző: le kell szögezni, hogy egy dolog a költségvetés megalkotása, másik dolog pedig a 
gazdálkodás végrehajtása. Nyilván vannak kiadást csökkentő végrehajtások, a bevételi rész tárgyalásakor 
a bizottság elvetette az építményadó bevezetését, mert maradt a kommunális adó fenntartása. Fennmaradt 
a vállalkozói terheket növelő építményadó, illetve egyéb adók, de ebben sem volt a bizottság támogató.  
 
Mészáros Sándor polgármester: a költségvetésben szereplő mínusz 22 millió forint nem teljes mértékben 
működési célú dolgokból jön össze. A jelenlegi finanszírozási rendszer alapján a központi bevételek nem 
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alig, vagy nem fedezik a működési kiadásainkat. A helyi adóbevétel kb. 50 %-a megy az iskola fenntartói 
hozzájárulásának befizetésére, a másik 50 % pedig az óvoda dologi kiadásaihoz, ill. a Polgármesteri 
Hivatal finanszírozására. Ez utóbbinál 17 millió forinttal kevesebb a finanszírozás, mint a működési 
kiadás, ezért létszámot kell csökkenteni. 
Az idei évben olyan beruházások megvalósítása is be van tervezve a költségvetésbe, amelyek nem 
működési célú kiadásokat jelentenek, hanem fejlesztési célúak. Jó gondolatnak tartja az arányosított 
telekadó bevezetését, érdemes azonban a környező településeken körülnézni a kommunális adó 
tekintetében, mivel Nyáregyházán ez meghaladja az átlagon felüli mértéket. Véleménye szerint ez az 
összeg már eléri a lakosság teljesítőképességének határát. 
 
Maszel László alpolgármester elmondja, hogy az önkormányzatnak nem célja a pénzmaradvány felélése. 
Korábbi években, ha költségvetési hiány jelentkezett, beírták, hogy eladnak pár telket, így a hiány – 
legalábbis papíron – megszűnt. Év végére ugyan egy telket sem adott el az önkormányzat, de a 
betervezett kiadási összeget viszont elköltötték. 
 
Albert Ottó képviselő: a bizottság nem támogatta egyéb adónemek bevezetését, pontosan a lakosság 
fizetési képességét figyelembe véve. A vállalkozók adóztatásával kapcsolatban elmondja, hogy 
rendezvények alkalmával sok támogatást kap az önkormányzat tőlük, tehát itt sem célszerű még külön 
adók bevezetése.  
A helyi adóbevételeknél 77 millió forint került betervezésre, ezen összegből a gépjárműadók 
vonatkozásában 60 % kerül át az állam javára. 
 
Komjáthy Kálmán: egyetért azzal, hogy a lakosság tovább nem terhelhető. A kiadásokhoz nehéz addig 
hozzányúlni, amíg szakfeladatonként nem tudják, hogy pontosan mire mennyit költenek, milyen feladatok 
vannak, melyeket önként vállalnak és mi az, ami kötelező és ezekhez rendelten mennyi központi 
támogatást kapnak. 
 
Mészáros Sándor polgármester reagálva a felvetésre elmondja, hogy az elemi költségvetés nem került 
kinyomtatásra – a terjedelme miatt, ill. azért, mert az nem képezi a rendelet kötelező mellékletét –, de a 
megküldött írásos anyagban szerepel egy internetes elérhetőség, ahol megtekinthető. 
 
Elmondja, hogy az óvodában lévő konyhai státuszokról beszélni kell, mivel ez az elemi költségvetésbe 
betervezésre került attól függetlenül, hogy a Köznevelési Törvény szerint szeptember 1-től ezt nem 
finanszírozza. Ettől az időponttól az óvoda gazdálkodhat még plusz 3,5 státusszal – illetve március 1-től 
már 12 óvodapedagógussal fog működni – ettől függetlenül az óvodai étkezésre kevés a finanszírozás és 
az étkezési szakfeladaton a konyhai dolgozók bére be van tervezve mindkét óvodánál. Volt egy kérés az 
óvoda részéről, hogy ha lehet, akkor a két dolgozó maradjon tovább, de ez döntést igényel. 
A hivatal vonatkozásában a 14-15 fős státuszból 3-4 volt betöltetlen, a maradék 12-ből folyamatosan 9 fő 
létszámot fognak elérni úgy, hogy ebben a polgármester nincs benne, így a 9,1 fő létszámnak meg fognak 
felelni. 
 
Maszel László alpolgármester: maga részéről egyéb adók kivetésétől elzárkózik. Fontos viszont a be nem 
fizetett adók behajtása. Ez tudná növelni a bevételeket. Hibáztatja a korábbi képviselő-testületet és 
polgármestert, hogy a folyamat kezdetén nem szabtak ennek gátat. Eredményként értékeli már azt is, 
hogy a kintlévőség nem emelkedik. 
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy két lehetőség van a költségvetés vonatkozásában: egyik, 
hogy születnek érdemi javaslatok a módosításokra vonatkozóan, ezek átvezetésre kerülnek, és a 
következő ülésen kerül elfogadásra a költségvetés. Másik lehetőség pedig, hogy elfogadásra kerül az 
előterjesztésnek megfelelően. Fontos viszont, hogy a működési kiadásokon kívül az egyéb dologi és 
felhalmozási kiadások elköltéséhez a polgármester előzetes írásbeli engedélye szükséges.  
 
Maszel László alpolgármester: véleménye szerint a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
a költségvetést alaposan megtárgyalta, annak elfogadását javasolták. 
 
Albert Ottó képviselő: kéri a képviselő-testületet, hogy a költségvetést fogadják el a szigorú ellenőrzés 
mellett, illetve az állami finanszírozások ismeretében esetlegesen lehetőség lesz a módosításra. A féléves 
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zárszámadáskor mindenféleképpen térjenek vissza a költségvetés alakulására. Első beszámoló 
időpontjaként a májusi képviselő-testületi ülést jelöli meg.  
 
Kovácsné Maszel Anna tagóvoda intézmény vezetője: kérdést intéz az óvodai terasz beépítés, ágyak 
vásárlása, valamint a konyhai dolgozók megtartásával kapcsolatosan a képviselő-testület felé. 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a felhalmozási kiadásoknál az említett 
tételek szerepelnek, a személyi jellegű kiadásoknál pedig a konyhai dolgozók bére van betervezve. A 
kérdés, hogy ez maradjon-e így? 
 
Maszel László alpolgármester: áttanulmányozva egy fővárosi óvoda működési szabályzatát kiderül, hogy 
abban konyhai dolgozó nem szerepel, mert a dajka kötelessége az étkeztetésnél segíteni, tehát erre külön 
személyzet nincs. Véleménye, hogy ha egy fővárosi óvodában – ahol 24 csoport működik – nem 
szükséges konyhai dolgozó, akkor ez Nyáregyházán sem indokolt. 
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy március 1-től felvételre kerül egy óvodapedagógus, ezzel 
csoportonként 2 óvónő lesz, és szeptembertől van lehetőség pedagógiai asszisztens státusz betöltésére. 
Ezzel teljesülni fog a kettes norma, mely úgy értendő, hogy minden időpontban jusson a csoportokra egy-
egy óvodapedagógus. 
 
Ország Mihály András képviselő 18

00
 órakor megérkezik az ülésterembe, jelenlévő képviselők száma 6 

fő. 

 
Ország Mihály András képviselő rövid összefoglalót kér Mészáros Sándor polgármestertől az eddig 
elhangzottakról, melyet a polgármester úr megtett. 
 
Komjáthy Kálmán: a plusz 3,5 fő státuszt hogyan kell érteni? 
 
Mészáros Sándor polgármester: szeptembertől a Közoktatási Törvény helyett a Köznevelési Törvény lép 
életbe, és a korábbi létszámhoz képest az új törvény elismert finanszírozott létszámként tünteti fel az 
óvodatitkárt, a pedagógiai asszisztenst, a rendszergazdát, egy gondozónőt és takarítónőt, illetve egy 
félstátuszú óvodapszichológust. Ezeket a személyeket megfinanszírozzák, ellentétben a konyhai 
dolgozókkal. Az óvoda működési, dologi kiadásainak finanszírozásához viszont saját forrást is kell tenni. 
Az óvoda vonatkozásában az a javaslat, hogy amennyi státuszt megfinanszíroznak, az betöltésre kerüljön. 
 
Bagoly Lászlóné képviselő áthidaló megoldásként javasolja, hogy a féléves költségvetés tárgyalásáig 
tartsák fenn a jelenlegi állapotot és utána kell elgondolkodni a folytatáson. Ha a költségvetés féléves 
teljesülése nem sok jót sejtet, akkor szeptembertől belső átszervezést javasol az óvoda vezetésének. 
 
Maszel László alpolgármester nem támogatja a javaslatot, mert a dajkának el kell tudni látni a konyhai 
feladatokat is. Esetleg a felsőnyáregyházi óvodában maradjon a konyhai dolgozó. 
 
Ország Mihály András képviselő kérdése a felsőnyáregyházi tagóvoda vezetőjéhez: magyarázatot kér a 
konyhai dolgozók alkalmazására vonatkozóan. 
 
Kovácsné Maszel Anna tagóvoda vezető részletesen választ ad a kérdésre. 
 
Albert Ottó képviselő egyetért Maszel László alpolgármester javaslatával.  
 
Baár Istvánné óvodavezető-helyettes elmondja, hogy a kettes norma csak szeptembertől lesz meg 
Alsónyáregyházán. 
 
Ország Mihály András képviselő Bagoly Lászlóné képviselőtársa javaslatával ért egyet, miszerint a két 
státuszt tartsák meg májusig és akkor térjenek vissza a kérdésre. Véleménye szerint, aki a konyhai munkát 
végzi, annak reggeltől délig egyfolytában dolgoznia kell. 
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Maszel László alpolgármester továbbra is fenntartja azon véleményét, hogy ha egy fővárosi óvoda 
konyhai dolgozó nélkül el tudja látni feladatát, akkor ezt meg kell tudni oldani Nyáregyházán is. 
 
Baár Istvánné óvodavezető-helyettes: a budapesti óvodában, egy csoportban két óvónő és egy dajka van. 
Ha a képviselő-testület májusig megszavazza a konyhai dolgozók foglalkoztatását, akkor azt örömmel 
veszik.  
 
Mészáros Sándor polgármester összefoglalva az elhangzottakat javasolja, hogy a májusi ülésen térjenek 
vissza a költségvetés esetleges módosítására. Kéri a képviselő-testületet, aki ezzel a kiegészítéssel 
elfogadja a költségvetési rendeletet, szavazzon az alábbi döntési javaslat alapján:  
 

Döntési javaslat:  
Nyáregyháza Község  Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvényben, az  Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23-
24. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendeletben (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet 
alkotja. 
 

A rendelet hatálya 
 
1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő 
költségvetési szervekre. 
 
2.§  (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: 

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:  
- Nyáregyháza Község Önkormányzata 
- Nyáregyháza Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 

 
b) önállóan működő költségvetési szerv: Napsugár Óvoda 

 
 (2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő 
intézmények külön-külön címet alkotnak. 

 
 (3) Az önkormányzat címrendjét az 1.sz. melléklet tartalmazza. 

 
 

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2013. évi költségvetése 
 

3.§ (1) Az önkormányzat a 2013. évi költségvetési  
a) kiadását    350 890 ezer forintban,  
  melyből - működési:     333 195 ezer forint 
    - felhalmozási:      17 695 ezer forint 
  
 halmozódás mentes kiadását  315 833 ezer forintban 
  melyből - működési:     298 138 ezer forint 
     - felhalmozási:     17 695 ezer forint 
 
b) bevételét    328 797 ezer forintban, 
  melyből - működési bevétel:    310 082 ezer forint 
     - felhalmozási bevétel:     18 715 ezer forint, 
 
   Halmozódás mentes bevételét   293 740 ezer forintban,  
  melyből - működési:     275 025 ezer forint 

                           - felhalmozási:                       18 715 ezer forint, 
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c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét  - 22 093 ezer forintban, 
 
d) bevételi főösszegét      350 890 ezer forintban, 
     kiadási főösszegét     350 890 ezer forintban, 
     halmozódás mentes bevételi főösszegét  315 833 ezer forintban, 
     halmozódás mentes kiadási főösszegét  315 833 ezer forintban  
állapítja meg. 

 
      (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti - 22 093 eFt költségvetési bevételek és kiadások 
egyenlegét a korábbi években képződött pénzmaradvány 22 093 eFt összegű igénybevételével 
finanszírozza. 

     
I. A költségvetési bevételek 

 
4.§ (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti 
bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza. 
 
(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 2.a,b,c számú 

melléklet szerint állapítja meg. 
 

(3) Az Önkormányzatot megillető normatív állami támogatásokat és átengedett személyi jövedelemadót 
az 5. számú melléklet mutatja be. 
 
(4) Az Önkormányzat adóbevételeit a 6. számú melléklet részletezi. 
 
(5) Az Önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, támogatásértékű működési bevételeit a 7. számú 

melléklet tartalmazza. 
 
(6) Az Önkormányzat felhalmozásra átvett pénzeszközeit, támogatásértékű felhalmozási bevételeit a 8. 

számú melléklet tartalmazza. 
 

II. A költségvetési kiadások 
 
5.§ (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti 
bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza 
 
(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 2.a,b,c számú 

melléklet szerint állapítja meg. 
 
(3) Az Önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, támogatásértékű működési kiadásait a 9. számú 

melléklet tartalmazza. 
 
(4) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 10. számú melléklet tartalmazza. 
 
6.§  (1) Az önkormányzat felújítási kiadási előirányzatait a 11. számú mellékletben foglaltak szerint 
állapítja meg: 
 
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási előirányzatait a 12. számú melléklet szerint 
állapítja meg. 
 

III. A költségvetési kiadások és bevételek 

 

7.§ (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
       Az önkormányzat tartaléka összesen:   14 697,- eFt 
             Ebből  -általános tartalék       2 000,- eFt 

- céltartalék      12 697,- eFt 
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(2) A tartalékok részletezését a 13. sz. melléklet tartalmazza. 
 
8.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra. 
 a) az Önkormányzat költségvetési mérlege a 17. számú melléklet szerint 
 b) az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 18. számú melléklet szerint 
 c) az Önkormányzat közvetett támogatásait a 19. számú melléklet szerint 
 d) a többéves kihatású döntések a 20. számú melléklet szerint. 
 
9.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 16. számú melléklet tartalmazza. 
 
10.§ A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3.§ (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló 
2013. évi összegét 0 Ft-ban fogadja el.   
 
11.§ Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit 
és kiadásait a Képviselő-testület 0 Ft-ban határozza meg. 
 
 

IV. Költségvetési létszámkeret 

 

12.§(1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített létszámkeretét 2013. augusztus 31. napjáig 64 
főben, a 2013. december 31-i záró létszámát 64,5 főben állapítja meg. 
 
(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám előirányzatát a 14. számú melléklet részletezi. 
A megállapított előirányzatot folyamatosan, de legkésőbb a mellékletben megállapított határidőre 
kell elérni. 
 
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2013. évi éves létszám 
előirányzatát a képviselő testület 20 főben állapítja meg. 
 
 

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 

 
13.§ Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá az 

önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül. 
 
14.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ában foglaltak szerint módosíthatók. 
 
15.§ Az Önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek 

bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 34.§ (1)-(2) bekezdései szerint módosíthatók, 
átcsoportosíthatók. 

 
16.§ A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 

34.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint. 
 
17.§ (1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre az Ávr. 43-
44.§-aiban foglaltak szerint 
 
(2) A Kormány rendeletében meghatározott esetekben a bevételi és kiadási előirányzatok saját 
hatáskörben módosíthatók, kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A Polgármester a 
saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet 30 
napon belül tájékoztatja. 
 
18.§ A Képviselő-testület a költségvetési szerveknél a munkáltatói döntésen alapuló személyi juttatásokra 
fordítható kereteket a 2013. évre vonatkozó költségvetési koncepciót megállapító 186/2012. (XI.29.) sz. 
Kt. határozat 5. pontja b) és c) alpontja szerint a 2013. évben biztosítja. 
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19.§ A Képviselő-testület a köztisztviselők részére a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselők jogállásának egyes kérdéseiről, illetve a juttatásokról, támogatásokról szóló 8/2001. 
(XII.15.) sz. önkormányzati rendelet 1/B. § (3) bekezdése szerinti illetménykiegészítést a 2013. évben 
biztosítja. 
 
20.§ Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközeiket 

betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le. 
 
21.§ A költségvetési szervek a költségvetésükben tervezett dologi és felhalmozási kiadások előirányzatát 

– a polgármester által meghatározott körben – a polgármester előzetes írásbeli engedélyével 
használhatják fel. 

 
22.§ (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos 
túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra fordíthatja. 
 
(2) A többletbevétel felhasználása a felügyeleti szerv előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a 
következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni. 
 
23.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 5 millió Ft-os 
értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni 
köteles. 
 
24.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogszabályváltozásokból adódó 
módosításokat a rendeleten átvezesse a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. 
 
25.§ A biztonsági céltartalék kizárólag a fizetőképesség megőrzését célozza, más célokra nem 
használható fel. 
 

Záró és átmeneti rendelkezések 
 
26.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-től 

visszamenőlegesen kell alkalmazni 
 

  (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
  (3) A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament, és a Tanács 2006./123/EK 

irányelvének való megfelelést szolgálja. 
 
 
Mészáros Sándor polgármester 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: 
 
 

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Képviselő-testületének 

 
1/2013. (II.13.) sz. rendelete 

 
Nyáregyháza Község  Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről 

  
 
Nyáregyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvényben, az  Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23-
24. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendeletben (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet 
alkotja. 
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A rendelet hatálya 
 
1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő 
költségvetési szervekre. 
 
2.§  (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: 

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:  
- Nyáregyháza Község Önkormányzata 
- Nyáregyháza Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 

 
b) önállóan működő költségvetési szerv: Napsugár Óvoda 

 
 (2) Az (1). bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő 
intézmények külön-külön címet alkotnak. 

 
 (3) Az önkormányzat címrendjét az 1.sz. melléklet tartalmazza. 

 
 

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2013. évi költségvetése 
 

3.§ (1) Az önkormányzat a 2013. évi költségvetési  
a) kiadását      350 890 ezer forintban,  
  melyből - működési:     333 195 ezer forint 
    - felhalmozási:      17 695 ezer forint 
  
 halmozódás mentes kiadását    315 833 ezer forintban 
  melyből - működési:     298 138 ezer forint 
     - felhalmozási:     17 695 ezer forint 
 
b) bevételét      328 797 ezer forintban, 
  melyből - működési bevétel:    310 082 ezer forint 
     - felhalmozási bevétel:     18 715 ezer forint, 
 
   Halmozódás mentes bevételét     293 740 ezer forintban,  
  melyből - működési:     275 025 ezer forint 

                           - felhalmozási:                       18 715 ezer forint, 
 

c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét   - 22 093 ezer forintban, 
 
d) bevételi főösszegét       350 890 ezer forintban, 
     kiadási főösszegét      350 890 ezer forintban, 
     halmozódás mentes bevételi főösszegét   315 833 ezer forintban, 
     halmozódás mentes kiadási főösszegét   315 833 ezer forintban  
állapítja meg. 

 
      (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti - 22 093 eFt költségvetési bevételek és kiadások 
egyenlegét a korábbi években képződött pénzmaradvány 22 093 eFt összegű igénybevételével 
finanszírozza. 

     
 

I. A költségvetési bevételek 
 
4.§ (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti 
bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza. 
 
(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 2.a,b,c számú 

melléklet szerint állapítja meg. 
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(3) Az Önkormányzatot megillető normatív állami támogatásokat és átengedett személyi jövedelemadót 
az 5. számú melléklet mutatja be. 
 
(4) Az Önkormányzat adóbevételeit a 6. számú melléklet részletezi. 
 
(5) Az Önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, támogatásértékű működési bevételeit a 7. számú 

melléklet tartalmazza. 
 
(6) Az Önkormányzat felhalmozásra átvett pénzeszközeit, támogatásértékű felhalmozási bevételeit a 8. 

számú melléklet tartalmazza. 
 
 

II. A költségvetési kiadások 
 
5.§ (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti 
bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza 
 
(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 2.a,b,c számú 

melléklet szerint állapítja meg. 
 
(3) Az Önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, támogatásértékű működési kiadásait a 9. számú 

melléklet tartalmazza. 
 
(4) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 10. számú melléklet tartalmazza. 
 
6.§  (1) Az önkormányzat felújítási kiadási előirányzatait a 11. számú mellékletben foglaltak szerint 
állapítja meg: 
 
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási előirányzatait a 12. számú melléklet szerint 
állapítja meg. 
 
 

III. A költségvetési kiadások és bevételek 

 

7.§ (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
       Az önkormányzat tartaléka összesen:   14 697,-eFt 
             Ebből  -általános tartalék       2 000,-eFt 

- céltartalék      12 697,-eFt. 
 

(2) A tartalékok részletezését a 13. sz. melléklet tartalmazza. 
 
8.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra. 
 a) az Önkormányzat költségvetési mérlege a 17. számú melléklet szerint 
 b) az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 18. számú melléklet szerint 
 c) az Önkormányzat közvetett támogatásait a 19. számú melléklet szerint 
 d) a többéves kihatású döntések a 20. számú melléklet szerint. 
 
9.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 16. számú melléklet tartalmazza. 
 

10.§ A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3.§ (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló 
2013. évi összegét 0 Ft-ban fogadja el.   
 
11.§ Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit 
és kiadásait a Képviselő-testület 0 Ft-ban határozza meg. 
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IV. Költségvetési létszámkeret 

 

12.§(1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített létszámkeretét 2013. augusztus 31. napjáig 64 
főben, a 2013. december 31-i záró létszámát 64,5 főben állapítja meg. 
 
(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám előirányzatát a 14. számú melléklet részletezi. 
A megállapított előirányzatot folyamatosan, de legkésőbb a mellékletben megállapított határidőre 
kell elérni. 
 
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2013. évi éves létszám 
előirányzatát a képviselő testület 20 főben állapítja meg. 
 
 

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 

 
13.§(1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az 

önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül. 
 
14.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ában foglaltak szerint módosíthatók. 
 
15.§ Az Önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek 

bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 34.§ (1)-(2) bekezdései szerint módosíthatók, 
átcsoportosíthatók. 

 
16.§ A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 

34.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint. 
 
17.§ (1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre az Ávr. 43-
44.§-aiban foglaltak szerint 
 
(2) A Kormány rendeletében meghatározott esetekben a bevételi és kiadási előirányzatok saját 
hatáskörben módosíthatók, kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A Polgármester a 
saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet 30 
napon belül tájékoztatja. 
 
18.§ A Képviselő-testület a költségvetési szerveknél a munkáltatói döntésen alapuló személyi juttatásokra 
fordítható kereteket a 2013. évre vonatkozó költségvetési koncepciót megállapító 186/2012. (XI.29.) sz. 
Kt. határozat 5. pontja b) és c) alpontja szerint a 2013. évben biztosítja. 
 
19.§ A Képviselő-testület a köztisztviselők részére a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselők jogállásának egyes kérdéseiről, illetve a juttatásokról, támogatásokról szóló 8/2001. 
(XII.15.) sz. önkormányzati rendelet 1/B. § (3) bekezdése szerinti illetménykiegészítést a 2013. évben 
biztosítja. 
 
20.§ Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközeiket 

betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le. 
 
21.§ A költségvetési szervek a költségvetésükben tervezett dologi és felhalmozási kiadások előirányzatát 

– a polgármester által meghatározott körben – a polgármester előzetes írásbeli engedélyével 
használhatják fel. 

 
22.§ (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos 
túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra fordíthatja. 
 
(2) A többletbevétel felhasználása a felügyeleti szerv előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a 
következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni. 
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23.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 5 millió Ft-os 
értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni 
köteles. 
 
24.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogszabályváltozásokból adódó 
módosításokat a rendeleten átvezesse a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. 
 
25.§ A biztonsági céltartalék kizárólag a fizetőképesség megőrzését célozza, más célokra nem 
használható fel. 
 
 

Záró és átmeneti rendelkezések 
 
26.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-től 

visszamenőlegesen kell alkalmazni 
 

  (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
  (3) A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament, és a Tanács 2006./123/EK 

irányelvének való megfelelést szolgálja. 
 
 
 

2.) Képviselői tiszteletdíjak 

 

A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Mészáros Sándor polgármester Sándor polgármester elmondja, hogy a napirendi pontot a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. Átadja a szót a bizottság elnökének. 
 
Albert Ottó képviselő: a bizottság a képviselői tiszteletdíjak megállapítását elutasította. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-
testületet, aki egyetért azzal, hogy képviselők tiszteletdíjára vonatkozó rendeletet ne alkossanak, 
szavazzon, az alábbi határozati javaslatról:  
 

Határozati javaslat:  
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy képviselői tiszteletdíjra vonatkozó rendeletet nem alkot. 

 
 
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: 

 
 

12/2013. (II.12.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy képviselői tiszteletdíjra vonatkozó rendeletet nem alkot. 
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3.) Polgármesteri tájékoztató 

 
Mészáros Sándor polgármester az alábbiakról ad tájékoztatást: 
 

- Lezárult az a közös program, melyben az Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesületével együtt 
vett részt az önkormányzat. Itt OKJ-s képzésre volt lehetőség, Nyáregyházáról 3 fő végezte 
el, két biztonsági őr és egy takarítónői képesítést kapott. Ők önkormányzati feladatokat 
látnak el, de finanszírozásukat az üllői egyesület látja el.  

- Február 13-án beadásra kerül az energetikai pályázat. Sajnos a közvilágítás vonatkozásában 
nem tudnak pályázni, az épületek korszerűsítése azonban igen.  

 
Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem érkezett. 
 
 
 
4.) Egyebek 

- SzMSz és a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 

 

A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Mészáros Sándor polgármester átadja a szót a képviselő-testületnek, tegyék meg észrevételeiket. 
 
Albert Ottó képviselő kérdése: miért van erre szükség? 
 
Zinger Miklós jegyző válaszolva a kérdésre elmondja, hogy a törvény ezt egyértelműen meghatározza. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a 
képviselő-testületet, aki a rendelet módosításával egyetért, szavazzon, az alábbi döntési javaslat alpján:  
 
 

Döntési javaslat:  
 

Nyáregyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) A 7/2011. (IV.13.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő (6) bekezdés 
lép: 
 
„(6) A Képviselő-testület – Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal elnevezéssel – polgármesteri hivatalt tart 

fenn.” 

 
(2) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszíti. 
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Mészáros Sándor polgármester 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: 
 
 

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Képviselő-testületének 

 
2/2013. (II.13.) sz. rendelete 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

7/2011. (IV.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) A 7/2011. (IV.13.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő (6) bekezdés 
lép: 
 
„(6) A Képviselő-testület – Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal elnevezéssel – polgármesteri hivatalt tart 

fenn.” 

 
(2) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszíti. 

 
 
Mészáros Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, aki az alábbi határozati javaslatot elfogadja, 
szavazzon. 
 
 

Határozati javaslat: 
 
Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát a határozat 
melléklete szerint módosítja. Az Alapító Okirat módosítása a 
törzskönyvi bejegyzés napjával válik hatályossá. 
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melléklet 

Módosító okirat 
a Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról 

 
 
1 Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„1. A költségvetési szerv neve: Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal  
      Székhelye     2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál u. 37. 
 
     A Polgármesteri Hivatal szakágazati besorolása: 

 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége” 
 
 
2 Az alapító okirat 7.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„7.2. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv, mely ellátja „Napsugár” Óvoda pénzügyi-
gazdasági feladatait.” 

 
 
3 Az alapító okirat 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„8. A szerv vezetőjének kinevezési rendje:  A polgármester – pályázat alapján – a 

jogszabályban megállapított képesítési 
követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A 
kinevezés határozatlan időre szól.” 

 

 
 
Mészáros Sándor polgármester 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: 

 
 13/2013. (II.12.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát a határozat 
melléklete szerint módosítja. Az Alapító Okirat módosítása a 
törzskönyvi bejegyzés napjával válik hatályossá. 

 
 
 

melléklet 

Módosító okirat 
a Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról 

 
 
1 Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„1. A költségvetési szerv neve: Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal  
      Székhelye     2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál u. 37. 
 
     A Polgármesteri Hivatal szakágazati besorolása: 

 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége” 
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2 Az alapító okirat 7.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„7.2. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv, mely ellátja „Napsugár” Óvoda pénzügyi-
gazdasági feladatait.” 

 
 
3 Az alapító okirat 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„8. A szerv vezetőjének kinevezési rendje:  A polgármester – pályázat alapján – a 

jogszabályban megállapított képesítési 
követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A 
kinevezés határozatlan időre szól.” 

 

 

 
Egyéb hozzászólás: 

 

Komjáthy Kálmán: mivel elég sok önkormányzat kitűzte a Székely zászlót, javasolja, hogy Nyáregyháza 
is csatlakozzon a kezdeményezéshez, mivel sok az Erdélyből származó lakos. 
 
Mészáros Sándor polgármester reagálva a felvetésre, elmondja, hogy ez testületi döntést igényel. 
 
Maszel László alpolgármester: főleg iskolákban tűzik ki a zászlókat, egyetért a javaslattal és kéri, hogy 
most döntsenek. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, javaslat nem érkezett. Kéri a képviselő-
testületet, aki az elhangzott javaslattal egyetért, szavazzon, az alábbi határozati javaslat elfogadásáról:  
 
 

Határozati javaslat:  
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjék egy Székely zászló 
beszerzéséről és a Polgármesteri Hivatal épületére való kitűzéséről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
 
Mészáros Sándor polgármester 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: 

 
14/2013. (II.12.) sz. Kt. h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjék egy Székely zászló 
beszerzéséről és a Polgármesteri Hivatal épületére való kitűzéséről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
 




