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I. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 19. 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 
Kravecz Lászlóné 
Ország Mihály András képviselők 

tanácskozási joggal:  Zinger Miklós jegyző 
   Lipót Pál Józsefné vezető óvónő 
   Gubán Sándor főépítész 
 

Mészáros Sándor polgármester köszönti a képviselőket és a vendégeket. Megállapítja, hogy a 
képviselő-testület határozatképes, mivel a 7 fős testület minden tagja megjelent. 
A napirend elfogadása előtt tájékoztatja a testületet, hogy Bába János, Nyáregyháza díszpolgára 
életének 87. évében elhunyt. Kéri, hogy az elhunytról 1 perces néma csenddel emlékezzenek meg. 
 
A megemlékezés után a korábban meghirdetett napirend kiegészítését javasolja. A polgármesteri 
tájékoztatások előtt 12. pontban a Csiló és Társa Kft. ajánlatát, a 13. pontban a közalapítványokról 
szóló előterjesztéseket javasolja napirendre venni. 
Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, javaslat nem érkezett. A képviselő-testület az ülés napirendjét 
az alábbiak szerint elfogadta: 
 

1. Nyáregyháza településfejlesztési eszközeinek felülvizsgálata 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

2. Civil szervezetek 2012. évi támogatásának elszámolása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

3. Civil szervezetek támogatása kiírásra érkezett pályázatok elbírálása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

4. Műszaki feladatokat ellátó társulás létrehozása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

5. Szociális rendelet módosítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

6. Nyáregyháza község Önkormányzatának Sportfejlesztési koncepciója 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

7. Járdaépítési kérelmek elbírálása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

8. A Nyár-Víz Kft. kintlévőségének beszedése 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

9. Temetőőrök mobiltelefonnal való felszerelése 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

10. Óvodai beiratkozás időpontja 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

11. Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület kérelme 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

12. Csiló és Társa Kft. kérelme étkezési térítési díj módosítására 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

13. Nyáregyháza Útjaiért Közalapítvány és az Egyműszakos Iskoláért Közalapítvány működése 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

14. Polgármesteri tájékoztató 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

15. Lakáskérelem - zárt ülés 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
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1. Nyáregyháza településfejlesztési eszközeinek felülvizsgálata 
 
A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a napirendi pontot tárgyalta a pénzügyi 
bizottság is, ezért átadja a szót Albert Ottó pü.biz. elnöknek. 
 
Albert Ottó pü.biz elnök ismerteti a bizottság javaslatát. Álláspontjuk szerint a döntést halassza el a 
testület egy hónappal, amikorra az ajánlattevők referenciáit ellenőrzik a bizottság tagjai. 
 
Mészáros Sándor polgármester a bizottsági javaslat elfogadása előtt kéri Gubán Sándor főépítész 
urat, hogy néhány szóban ismertesse a lehetőségeket. 
 
Gubán Sándor főépítész elmondja, hogy a tervezők több féle munka elvégzésére adtak ajánlatot. A 
koncepció hosszú távra, akár 10 évre meghatározza a település fejlődésének irányait. Fontos a 
lakosság megkérdezése, a szándékok ütköztetése. Aktuálissá vált a kérdés, mivel az előző terv közel 
tíz éve készült. A település testülete dönthet a településfejlesztési koncepció készítéséről, törvényi 
előírás erre vonatkozóan nincs. Amennyiben pozitív döntés született, a törvényi előírások ettől kezdve 
irányadóak. Javasolja meghatározni azt a civil kört, akik majd a tervezetet véleményezik. Jelentős 
tervezői adminisztratív munka után áll össze a terv, beleértve a folyamatos kapcsolattartást minden 
szereplővel, aki véleményezésben gazdasági, lakossági szereplőként, vagy hatóságként részt vesz. A 
szakemberek által elkészített koncepció véglegesítéséről a testület dönt. 
A településszerkezeti terv e koncepció alapján készül, mely már jogszabályi jelleggel bír. A főépítész 
feladata a tervezők és a település közötti kommunikáció megkönnyítése. Teljes körű nyilvánosság 
előtt zajlik a készítése. A szerződéskötéskor dönti el a település vezetése, hogy miként kívánja 
meghatározni a tájékoztatás módját és eszközét. Ez lehet körlevél, újság melléklete, kábeltévén 
keresztül, akár rendezvények összehozásával, sőt a gyermekeket sem hagyná ki ebből a körből. 
 
Mészáros Sándor polgármester megadja a szót a képviselőknek. 
 
H o z z á s z ó l á s o k: 

 
Ország Mihály képviselő kérdésére válaszolva Gubán Sándor főépítész elmondja, hogy a koncepció 
készítése szakmai munka, a település-szerkezeti terv is az alapján készül, ezért nem javasolja a 
szakemberek mellőzését az elkészítésekor. 
 
Kravecz Lászlóné képviselő egyetért az elhangzottakkal. Amennyiben a képviselők abban 
gondolkodnak, hogy más készítse el, és ne az ajánlatot benyújtó szakemberek, akkor azt is el kell 
dönteni, hogy mikor és mennyiért készíttessék el a polgármesterrel, vagy a könyvtárossal esetleg. 
Továbbá ez a feladat senkitől sem várható el ingyen. Új terv készítése aktuális és fontos feladat lenne. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. A 
bizottság javaslatát teszi fel szavazásra. 
 

Határozati javaslat: 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
településfejlesztési koncepció elkészítésére érkezett ajánlatok közül a soron 
következő testületi ülésén – bizottsági javaslat alapján – dönt, miután az 
ajánlatot tevők referenciáit a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi 
Bizottság ellenőrizte. 
 
Határidő: áprilisi testületi ülés 
Felelős: polgármester 
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Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 2 
tartózkodással és 5 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta a testület. 
 

16/2013. (III. 19.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
településfejlesztési koncepció elkészítésére érkezett ajánlatok közül a soron 
következő testületi ülésén – bizottsági javaslat alapján – dönt, miután az 
ajánlatot tevők referenciáit a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi 
Bizottság ellenőrizte. 
 
Határidő: áprilisi testületi ülés 
Felelős: polgármester 
 

 

2. Civil szervezetek 2012. évi támogatásának elszámolása 
 
A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi 
Bizottság a napirendi pontot előzetesen tárgyalta, ezért átadja a szót Albert Ottó bizottsági elnöknek. 
 
Albert Ottó képviselő, mint a bizottság elnöke tájékoztatja a testületet, hogy a tárgyban előterjesztett 
határozati javaslatok elfogadását javasolja a bizottság. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat nem érkezett. Kéri, 
hogy az elhangzottakról szavazással döntsön a testület, az alábbi határozati javaslat alapján:  
 
 

Határozati javaslat:  
 

Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
2012. év támogatás 

elszámolásának elfogadása tárgyában 
 
Nyáregyháza Község Képviselő-testülete a Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületnek a részére odaítélt a 2012. évi költségvetés terhére biztosított 
400.000,- Ft támogatás felhasználására vonatkozó elszámolását elfogadja. 

 
 
Megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 7 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
 

17/2013.( III. 19.) sz. Kt. határozata 
Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

2012. év támogatás 
elszámolásának elfogadása tárgyában 

 
Nyáregyháza Község Képviselő-testülete a Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületnek a részére odaítélt a 2012. évi költségvetés terhére biztosított 
400.000,- Ft támogatás felhasználására vonatkozó elszámolását elfogadja. 

 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat nem érkezett. Kéri, 
hogy az elhangzottakról szavazással döntsön a testület, az alábbi határozati javaslat alapján:  
 



– 4 – 

 

Határozati javaslat:  
 

Két Szív Római Katolikus Plébánia 
2012. év támogatás 

elszámolásának elfogadása tárgyában 
 
Nyáregyháza Község Képviselő-testülete a Két Szív Római Katolikus 
Plébániának a részére odaítélt, a 2012. évi költségvetés terhére biztosított 
100.000,- Ft támogatás felhasználására vonatkozó elszámolását elfogadja. 

 
Megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 7 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 
18/2013.( III. 19.) sz. Kt. határozata 
Két Szív Római Katolikus Plébánia 

2012. év támogatás 
elszámolásának elfogadása tárgyában 

 
Nyáregyháza Község Képviselő-testülete a Két Szív Római Katolikus 
Plébániának a részére odaítélt, a 2012. évi költségvetés terhére biztosított 
100.000,- Ft támogatás felhasználására vonatkozó elszámolását elfogadja. 

 
 

3. Civil szervezetek támogatása kiírásra érkezett pályázatok elbírálása 
 
A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi 
Bizottság a napirendi pontot előzetesen tárgyalta, ezért átadja a szót Albert Ottó bizottsági elnöknek. 
 
Albert Ottó képviselő, mint a bizottság elnöke tájékoztatja a testületet, hogy összesen kilenc pályázat 
érkezett a kiírásra. A bizottság előterjesztés alapján javasolja a pályázatok támogatását, az 
összegekben viszont változtatást javasol. A Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek 440.000,- Ft 
támogatást, míg az előterjesztés szerinti többi pályázónak 90.000,- Ft támogatást javasol megítélni. A 
napirendi pont előterjesztésének második részével kapcsolatban elmondja, hogy az elutasító 
javaslattal, az abban szereplő indokok alapján, a bizottság az előterjesztés szerint egyetértett, annak 
elfogadását javasolja a testület felé. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat nem érkezett. Kéri, 
hogy az elhangzottakról szavazással döntsön a testület, az alábbi határozati javaslat alapján:  

 
Határozati javaslat:  

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil 
szervezetek és egyházak által beadott érvényes pályázatok alapján a 

Nyáregyházi Nóta és Népdalkör Egyesületet    90 000 Ft 
MTTSZ Nyáry Pál Lövészklubot     90 000 Ft 
Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó Egyesületet  440 000 Ft 
Nyáregyházi Evangélikus Egyházközséget    90 000 Ft 
Nyáregyházi Két Szív Római Katolikus Plébániát   90 000 Ft 

támogatásban részesíti. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy határozatáról az 
érintetteket értesítse. 
 
Határidő: testületi ülést követő 15. nap 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
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Megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen szavazattal, 1 ellenvélemény 
mellett, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

19/2013.( III. 19.) sz. Kt. határozata 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil 
szervezetek és egyházak által beadott érvényes pályázatok alapján a 
 

Nyáregyházi Nóta és Népdalkör Egyesületet    90 000 Ft 
MTTSZ Nyáry Pál Lövészklubot     90 000 Ft 
Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó Egyesületet  440 000 Ft 
Nyáregyházi Evangélikus Egyházközséget    90 000 Ft 
Nyáregyházi Két Szív Római Katolikus Plébániát   90 000 Ft 

 
támogatásban részesíti. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy határozatáról az 
érintetteket értesítse. 
 
Határidő: testületi ülést követő 15. nap 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 

 
Ország Mihály képviselő tájékoztatja a testületet, hogy a 90.000,- Ft-ot nyert pályázók részére a 
tiszteletdíjából felajánl négyszer 10.000,- Ft-ot. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a további pályázatok elutasításával kapcsolatban 
kérdés, hozzászólás, javaslat nem érkezett. Kéri, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadásáról, a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatok elutasításáról szavazással döntsön a 
testület, az alábbi határozati javaslat alapján:  
 
 

Határozati javaslat:  
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete civil 
szerveztek támogatására vonatkozó pályázatra benyújtott kérelmek közül a 
jogosultsági feltételek fennállásának hiánya miatt a 
 
Kossuth Lajos Nemzetőr Egyesület 
Kossuth Lajos Nemzetőr Egyesület - ifjúsági tagozat 
Nyáry Pál Nyugdíjas Klub Egyesület 
 
támogatási kérelmét elutasítja. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy határozatáról az 
érintetteket értesítse. 
 
Határidő: testületi ülést követő 15. nap 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
Megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett, ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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20/2013.( III. 19.) sz. Kt. határozata 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete civil 
szerveztek támogatására vonatkozó pályázatra benyújtott kérelmek közül a 
jogosultsági feltételek fennállásának hiánya miatt a 
 
Kossuth Lajos Nemzetőr Egyesület 
Kossuth Lajos Nemzetőr Egyesület - ifjúsági tagozat 
Nyáry Pál Nyugdíjas Klub Egyesület 
 
támogatási kérelmét elutasítja. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy határozatáról az 
érintetteket értesítse. 
 
Határidő: testületi ülést követő 15. nap 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

4. Műszaki feladatokat ellátó társulás létrehozása 
 
A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi 
Bizottság a napirendi pontot előzetesen tárgyalta, ezért átadja a szót Albert Ottó bizottsági elnöknek. 
 
Albert Ottó képviselő, mint a bizottság elnöke tájékoztatja a testületet, hogy a tárgyban előterjesztett 
határozati javaslat elfogadását javasolja a bizottság. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat nem érkezett. Kéri, 
hogy az elhangzottakról szavazással döntsön a testület, az alábbi határozati javaslat alapján:  
 
 

Határozati javaslat:  
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csévharaszt, 
Nyáregyháza, Vasad Műszaki Feladatellátó Társulás létrehozására vonatkozó 
társulási megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
Megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 7 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

21/2013. (III. 19.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csévharaszt, 
Nyáregyháza, Vasad Műszaki Feladatellátó Társulás létrehozására vonatkozó 
társulási megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
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5. Szociális rendelet módosítása 
 
A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy a Humán Bizottság a napirendi pontot előzetesen 
tárgyalta, ezért átadja a szót Bagoly Lászlóné bizottsági elnöknek. 
 
Bagoly Lászlóné képviselő, mint a bizottság elnöke tájékoztatja a testületet, hogy a tárgyban 
előterjesztett határozati javaslatok elfogadását javasolja a bizottság. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat nem érkezett. Kéri, 
hogy a döntési javaslat alapján szavazással döntsön a testület:  
 
 

Döntési javaslat:  
 

a szociális gondoskodás helyi szabályairól 19/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában 26. §-
ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 35. § (2) bekezdésében 37/B. § (3) 
bekezdésében, 37/D. § (3) bekezdésében, 38. §. (1) bekezdés c.) pontjában, 38. §. (9) bekezdésében, 
43/B. § (1) bekezdésében, 43/B. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 45. § (3) bekezdésében, 
46. § (1) bekezdésében, 47. § (2) bekezdésében, 47. § (5) bekezdésében, 46. § (4) bekezdésében, 50. § 
(3) bekezdésében, 55. § (1) bekezdés b) pontjában, 55/C. § (1) bekezdés a) pontjában, 55/C. § (4) 
bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében, 115. § (3) 
bekezdésében, 132. § (4) bekezdés a) pontjában, 132. § (4) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól1szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
(1) A szociális gondoskodás helyi szabályairól 19/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Szr.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő (1) bekezdés lép: 
 
„(1) A polgármester - a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben - az igényjogosultság elbírálása 
után az arra rászoruló részére 
 

a) átmeneti segély keretén belül, 
aa) egyszeri szociális segélyt, 
ab) temetési kölcsönt, 
ac) krízissegélyt, 
ad) kamatmentes kölcsönt, 
 
b) temetési segélyt 

 
- ha e rendelet eltérő szabályt nem állapít meg - mint pénzbeli ellátást állapít meg.” 
 
(2) Az Szr. a következő 15/A. §-sal egészül ki: 
 

„15/A. § 
 
(1) Kamatmentes kölcsön: pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő, kölcsön formában nyújtott 
átmeneti segély, támogatás nyugdíjasok részére, amelynek összege legfeljebb a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum összege lehet. 
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(2) A törlesztési idő az öt hónapot nem haladhatja meg. A kölcsön visszafizetésének kezdő és utolsó 
részletének megfizetésének időpontját határozatban kell rögzíteni. 
 
(3) A kölcsön a jogosultságot megállapító határozaton túlmenően, az annak alapján létrejövő 
kölcsönszerződés szerint folyósítható. A szerződésben a törlesztés ütemén és határidején kívül 
rögzíteni kell a kölcsön visszafizetésének garanciáit, (pl. a jogosult tulajdonát képező ingatlan 
megterhelését, a jogosult nyilatkozatát, hogy nyugdíjából, egyéb jövedelméből a kölcsön összege 
közvetlenül letiltható) 
 
(4) A folyósítás további feltétele, hogy kérelmező, vagy kezesként hozzátartozója a számlavezető 
pénzintézete felé, a kölcsön törlesztése érdekében adott tartós átutalási megbízását igazolja, és ez 
mellett a kölcsönösszeg felhatalmazó levél alapján történő beszedését biztosítsa. 
 
(5) A biztosított kölcsön visszafizetéséig újabb kölcsön nem adható. 
 
(6) Amennyiben a részletfizetés akár egy alkalommal is elmarad, a kölcsön egyösszegű visszafizetése 
válik esedékessé.” 

 
2. § 

 
Ez a rendelet 2013. április 1. napján lép hatályba és 2013. április 2. napján hatályát veszíti. 
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Képviselő-testületének 

 
3/2013. (III.20.) számú önkormányzati rendelete 

 
a szociális gondoskodás helyi szabályairól 19/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában 26. §-
ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 35. § (2) bekezdésében 37/B. § (3) 
bekezdésében, 37/D. § (3) bekezdésében, 38. §. (1) bekezdés c.) pontjában, 38. §. (9) bekezdésében, 
43/B. § (1) bekezdésében, 43/B. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 45. § (3) bekezdésében, 
46. § (1) bekezdésében, 47. § (2) bekezdésében, 47. § (5) bekezdésében, 46. § (4) bekezdésében, 50. § 
(3) bekezdésében, 55. § (1) bekezdés b) pontjában, 55/C. § (1) bekezdés a) pontjában, 55/C. § (4) 
bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében, 115. § (3) 
bekezdésében, 132. § (4) bekezdés a) pontjában, 132. § (4) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól1szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
(1) A szociális gondoskodás helyi szabályairól 19/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Szr.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő (1) bekezdés lép: 
 
„(1) A polgármester - a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben - az igényjogosultság elbírálása 
után az arra rászoruló részére 
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a) átmeneti segély keretén belül, 
aa) egyszeri szociális segélyt, 
ab) temetési kölcsönt, 
ac) krízissegélyt, 
ad) kamatmentes kölcsönt, 
 
b) temetési segélyt 

 
- ha e rendelet eltérő szabályt nem állapít meg - mint pénzbeli ellátást állapít meg.” 
 
(2) Az Szr. a következő 15/A. §-sal egészül ki: 
 

„15/A. § 
 
(1) Kamatmentes kölcsön: pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő, kölcsön formában nyújtott 
átmeneti segély, támogatás nyugdíjasok részére, amelynek összege legfeljebb a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum összege lehet. 
 
(2) A törlesztési idő az öt hónapot nem haladhatja meg. A kölcsön visszafizetésének kezdő és utolsó 
részletének megfizetésének időpontját határozatban kell rögzíteni. 
 
(3) A kölcsön a jogosultságot megállapító határozaton túlmenően, az annak alapján létrejövő 
kölcsönszerződés szerint folyósítható. A szerződésben a törlesztés ütemén és határidején kívül 
rögzíteni kell a kölcsön visszafizetésének garanciáit, (pl. a jogosult tulajdonát képező ingatlan 
megterhelését, a jogosult nyilatkozatát, hogy nyugdíjából, egyéb jövedelméből a kölcsön összege 
közvetlenül letiltható) 
 
(4) A folyósítás további feltétele, hogy kérelmező, vagy kezesként hozzátartozója a számlavezető 
pénzintézete felé, a kölcsön törlesztése érdekében adott tartós átutalási megbízását igazolja, és ez 
mellett a kölcsönösszeg felhatalmazó levél alapján történő beszedését biztosítsa. 
 
(5) A biztosított kölcsön visszafizetéséig újabb kölcsön nem adható. 
 
(6) Amennyiben a részletfizetés akár egy alkalommal is elmarad, a kölcsön egyösszegű visszafizetése 
válik esedékessé.” 

 
2. § 

 
Ez a rendelet 2013. április 1. napján lép hatályba és 2013. április 2. napján hatályát veszíti. 
 
 

6. Nyáregyháza község Önkormányzatának Sportfejlesztési koncepciója 
 
A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi 
Bizottság a napirendi pontot előzetesen tárgyalta, ezért átadja a szót Albert Ottó bizottsági elnöknek. 
 
Albert Ottó képviselő, mint a bizottság elnöke tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság a legolcsóbb 
ajánlat elfogadását javasolja. 
 
Mészáros Sándor polgármester megadja a szót a képviselőknek. 
 
H o z z á s z ó l á s o k : 

 
Ország Mihály András képviselő véleménye, hogy szükség van a sportkoncepció elkészítésére. A 
sportpálya és környéke jó helyszíne lehet az extrém sportoknak, vagy a tenisznek. Az iskola és 



– 10 – 

 

környéke pedig lehet egy bázispont. Támogatja a megvalósulást. Javasolja az iskolát is bevonni a 
tervezésbe, elmondhatják, ők mit szeretnének, vagy a lakosságnak mi a véleménye. 
 
Kravecz Lászlóné képviselő fontosnak tartja a koncepció elkészítését. Az iskolán kívül nincs 
sportolási lehetőség a faluban. 
 
Mészáros Sándor polgármester: hosszú távú elképzelés, de már idén is vannak pályázati lehetőségek 
a megvalósításra. Ország Mihály kérdésére válaszolva elmondja, hogy éppen a mai napon nyílt meg 
egy pályázati lehetőség az MLSZ részéről, bár ennek komoly feltételei vannak. Javasolja, hogy nézzék 
meg a képviselők a szövetség honlapját. 
 
Egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem érkezett. Kéri, hogy a bizottsági javaslatról – mely szerint a 
legolcsóbb ajánlatot fogadja el a testület – szavazással döntsenek, az alábbi határozati javaslat alapján:  

 
Határozati javaslat:  

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
sportkoncepció készítésére érkezett árajánlatok közül az Educátio Bene Kft. 
– a határozat mellékletét képező – 250.000,- Ft. + ÁFA összegű ajánlatát 
fogadja el. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

22/2013. (III. 19.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
sportkoncepció készítésére érkezett árajánlatok közül az Educátio Bene Kft. 
– a határozat mellékletét képező – 250.000,- Ft. + ÁFA összegű ajánlatát 
fogadja el. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

7. Járdaépítési kérelmek elbírálása 
 
A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi 
Bizottság a napirendi pontot előzetesen tárgyalta, ezért átadja a szót Albert Ottó bizottsági elnöknek. 
 
Albert Ottó képviselő, mint a bizottság elnöke tájékoztatja a testületet, hogy 1MFt+Áfa összeg 
elkülönítve szerepel a költségvetésben erre a célra. A Szőlő utca teljes hosszán kiépülne a járda a 
kérelem jóváhagyásával. A bizottság műszaki felügyeletet javasol a lakossági kivitelezéskor. Az 
ügyintézői munkakör módosításával, ha ez szükséges. 
A bizottság a határozati javaslatok elfogadását javasolja a járdaépítési kérelmek esetében. 
 
Mészáros Sándor polgármester megadja a szót a képviselőknek. 
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H o z z á s z ó l á s o k : 

 
Maszel László alpolgármester elmondja, hogy két ingatlan előtt nincs még kiépítve a járda a Szőlő 
utcában. 
 
Kravecz Lászlóné képviselő véleménye, hogy indokolt minden ilyen tárgyú kérelem. Javasolja 
felvenni a kapcsolatot járdaügyben a CBA, az Evangélikus Egyházközség és a Posta vezetőivel is. 
 
Mészáros Sándor polgármester véleménye, hogy a Takarékszövetkezet előtti szakaszt is lehetne 
javítani ebben a körben. Mivel itt nem lakossági kivitelezésről van szó, javasolja, hogy közmunkások 
bevonásával építtesse meg az önkormányzat ezeken a szakaszokon a járdát, a cégek által biztosított 
anyagból. 
 
Megállapítja, hogy egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem érkezett. Kéri, hogy a bizottsági 
javaslatról, mely szerint a lakossági járdaépítési kérelmeket építési anyag biztosításával támogatja az 
önkormányzat, szavazással döntsenek. Szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot:  
 

Határozati javaslat:  
 

Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
táblázat szerint biztosít anyagot járdaépítéshez, felújításhoz. 

 
 

Kérelmező neve Címe Módja 
Járda 
hossza 

(m) 

Járda 
széles-
ség (m) 

Anyag 
sóder 
(m3) 

Anyag 
cement 

(q) 
Ár 

Balázs Csaba Toldi u. 20. Építés 18 1,2 4,0 6,5 35 500 

Marosvári Pálné Martinovics u. Építés 42 1,2 8,0 15,0 77 000 

 Szőlő u. 13. Építés 22 1,2 4,0 8,0 40 000 

Saller György Martinovics u. 13 Építés 10 1,2 2,0 4,0 20 000 

Rácz Lászlóné Ady Endre út 5. Felújítás 32 1,2 5,0 12,0 56 000 

Szluka László Diófasor út 105. Felújítás 19 1,2 2,5 7,0 31 000 

Kovács Krisztina Diófasor út 107. Felújítás 19 1,2 2,5 7,0 31 000 

Hegyesiné Gendur 
Borbála 

Kölcsey F. út 54. Építés 16 1,2 3,0 6,0 30 000 

Molnár Istvánné Kölcsey F. út 82. Építés 18 1,2 4,0 6,5 35 500 

Revákné Serfőző 
Mónika 

Nyáry Pál út 9. Felújítás 26 1,2 3,5 9,0 41 000 

összesen       397 000 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy határozatáról az érintettet értesítse, az anyagok 
beszerzéséről, valamint az elvégzett munkák minőségének és egységességének ellenőrzéséről a 
Polgármesteri Hivatal közreműködésével gondoskodjon. Az anyagszükséglet fedezetét a Képviselő-
testület költségvetési rendeletében biztosítja. 
 
Határidő: folyamatos. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
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Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

23/2013. (III. 19.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
táblázat szerint biztosít anyagot járdaépítéshez, felújításhoz. 

 
 

Kérelmező neve Címe Módja 
Járda 
hossza 

(m) 

Járda 
széles-
ség (m) 

Anyag 
sóder 
(m3) 

Anyag 
cement 

(q) 
Ár 

Balázs Csaba Toldi u. 20. építés 18 1,2 4,0 6,5 35 500 

Marosvári Pálné Martinovics u. építés 42 1,2 8,0 15,0 77 000 

 Szőlő u. 13. építés 22 1,2 4,0 8,0 40 000 

Saller György Martinovics u. 13 építés 10 1,2 2,0 4,0 20 000 

Rácz Lászlóné Ady Endre út 5. felújítás 32 1,2 5,0 12,0 56 000 

Szluka László Diófasor út 105. felújítás 19 1,2 2,5 7,0 31 000 

Kovács Krisztina Diófasor út 107. felújítás 19 1,2 2,5 7,0 31 000 

Hegyesiné Gendur 
Borbála 

Kölcsey F. út 54. építés 16 1,2 3,0 6,0 30 000 

Molnár Istvánné Kölcsey F. út 82. építés 18 1,2 4,0 6,5 35 500 

Revákné Serfőző 
Mónika 

Nyáry Pál út 9. felújítás 26 1,2 3,5 9,0 41 000 

összesen       397 000 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy határozatáról az érintettet értesítse, az anyagok 
beszerzéséről, valamint az elvégzett munkák minőségének és egységességének ellenőrzéséről a 
Polgármesteri Hivatal közreműködésével gondoskodjon. Az anyagszükséglet fedezetét a Képviselő-
testület költségvetési rendeletében biztosítja. 
 
Határidő: folyamatos. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem érkezett. 
Kéri, hogy a bizottsági javaslatról – mely szerint a nem lakossági járdaépítési kérelmeket munkaerő 
biztosításával (közmunkásokkal) támogatja az önkormányzat – szavazással döntsenek, az alábbi 
határozati javaslat alapján:  
 
 

Határozati javaslat:  
 
Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
táblázat szerint biztosít anyagot járdaépítéshez, felújításhoz. 
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Kérelmező neve Címe Módja 
Járda 
hossza 

(m) 

Járda 
szélesség 

(m) 

Anyag 
sóder 
(m3) 

Anyag 
cement 

(q) 
Ár 

I.        

Orvosi lakás Csengő u. felújítás 42 1,2 5,5 15,0 67 000 

Kultúrház Nyáry Pál út felújítás 32 1,2 5,0 11,5 54 500 

 Kölcsey F. út felújítás 68 1,2 9,0 24,5 109 500 

II.        

Posta Nyáry Pál út felújítás 40 1,2 5,5 14,5 65 500 

CBA Nyáry Pál út felújítás 30 1,2 4,0 11,0 49 000 

        

Összesen       345 500 
  

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy az I. pont vonatkozásában az anyagok 
beszerzéséről, valamint a munkák elvégeztetéséről a Polgármesteri Hivatal közreműködésével 
gondoskodjon. Az anyagszükséglet fedezetét a Képviselő-testület költségvetési rendeletében biztosítja. 
 
A Képviselő-testület a II. pont vonatkozásában megbízza a polgármestert, hogy az érintettekkel a 
közös megvalósítás lehetőségéről egyeztessen. 
 
Határidő: folyamatos. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
 

24/2013. (III. 19.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 
Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
táblázat szerint biztosít anyagot járdaépítéshez, felújításhoz. 

 

Kérelmező neve Címe Módja 
Járda 
hossza 

(m) 

Járda 
szélesség 

(m) 

Anyag 
sóder 
(m3) 

Anyag 
cement 

(q) 
Ár 

I.        

Orvosi lakás Csengő u. felújítás 42 1,2 5,5 15,0 67 000 

Kultúrház Nyáry Pál út felújítás 32 1,2 5,0 11,5 54 500 

 Kölcsey F. út felújítás 68 1,2 9,0 24,5 109 500 

II.        

Posta Nyáry Pál út felújítás 40 1,2 5,5 14,5 65 500 

CBA Nyáry Pál út felújítás 30 1,2 4,0 11,0 49 000 

        

Összesen       345 500 
  

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy az I. pont vonatkozásában az anyagok 
beszerzéséről, valamint a munkák elvégeztetéséről a Polgármesteri Hivatal közreműködésével 
gondoskodjon. Az anyagszükséglet fedezetét a Képviselő-testület költségvetési rendeletében biztosítja. 
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A Képviselő-testület a II. pont vonatkozásában megbízza a polgármestert, hogy az érintettekkel a 
közös megvalósítás lehetőségéről egyeztessen. 
 
Határidő: folyamatos. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 
 

8. A Nyár-Víz Kft. kintlévőségének beszedése 
 
A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi 
Bizottság a napirendi pontot előzetesen tárgyalta, ezért átadja a szót Albert Ottó bizottsági elnöknek. 
 
Albert Ottó képviselő, mint a bizottság elnöke tájékoztatja a testületet, hogy a tárgyban előterjesztett 
határozati javaslat elfogadását javasolja a bizottság. 
 
H o z z á s z ó l á s : 

 
Kravecz Lászlóné képviselő: a javaslatot támogatja, korábban a szemétszállítási díj hátralékok nagy 
részét is hasonló módszerrel eredményesen hajtották be. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem érkezett. 
Kéri, hogy az elhangzottakról szavazással döntsön a testület, az alábbi határozati javaslat alapján:  
 

 
Határozati javaslat:  

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a 
Nyár-Víz Kft. ügyvezetőjét, hogy a Kft. kintlévőségeinek beszedéséről 
gondoskodjék. 
A Képviselő-testület a tevékenység eredményességétől függő, a beszedett 
összeg 10 %-ának megfelelő céljutalmat biztosít. 
A céljutalom kifizetését az igazoló bizonylatok alapján negyedévente a 
polgármester engedélyezi. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

25/2013. (III. 19.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a 
Nyár-Víz Kft. ügyvezetőjét, hogy a Kft. kintlévőségeinek beszedéséről 
gondoskodjék. 
A Képviselő-testület a tevékenység eredményességétől függő, a beszedett 
összeg 10 %-ának megfelelő céljutalmat biztosít. 
A céljutalom kifizetését az igazoló bizonylatok alapján negyedévente a 
polgármester engedélyezi. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
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9. Temetőőrök mobiltelefonnal való felszerelése 
 
A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi 
Bizottság a napirendi pontot előzetesen tárgyalta, ezért átadja a szót Albert Ottó bizottsági elnöknek. 
 
Albert Ottó képviselő, mint a bizottság elnöke tájékoztatja a testületet, hogy a tárgyban előterjesztett 
határozati javaslat elfogadását javasolja a bizottság. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat nem érkezett. Kéri, 
hogy az előterjesztett javaslatról szavazással döntsön a testület. 
 

Határozati javaslat:  
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli egy 
mobiltelefon beszerzését temetőőrök részére, melynek fedezetét 10.000,- Ft 
összegben, valamint az előfizetés fedezetét költségvetési rendeletében 
biztosítja. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést 
tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

26/2013. (III. 19.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli egy 
mobiltelefon beszerzését temetőőrök részére, melynek fedezetét 10.000,- Ft 
összegben, valamint az előfizetés fedezetét költségvetési rendeletében 
biztosítja. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést 
tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

10. Óvodai beiratkozás időpontja 
 
A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódó 
előterjesztést, valamint az óvodavezető kérelmét írásban megkapták. Egyéb kiegészítése fenti tárgyban 
nincs. Várja a kérdéseket, hozzászólásokat. 
 

H o z z á s z ó l á s o k : 

 
Maszel László alpolgármester nem ért egyet a kérelemmel. Véleménye, hogy a lehetőséget biztosítani 
kell azoknak a szülőknek is, akik esetleg a munkából később érnek haza. Javasolja, hogy 8.00 órától 
18.00 óráig tartson a beiratkozás. 
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Kravecz Lászlóné képviselő véleménye, hogy nem életszerű az, hogy este hatkor menjen a szülő 
beíratni a gyermekét. Az óvodába készülő gyermek szülei általában otthon vannak például GYES-en. 
Javasolja maximum 17.00 óráig meghatározni a beiratkozás idejét. Ne fizessen a munkáltató ezért 
túlóradíjat. 
 
Bagoly Lászlóné képviselő egyetért, más a családi háttér egy óvodás korba lépő gyermeknél. Túlórát 
az iskolai beiratkozáskor sem lehetett elszámolni. A beiratkozás lebonyolítása az intézményeknél 
kötelezettség, javasolja a feladatot rugalmasan kezelni. Egyetért a 17.00 órai záró időponttal. 
 
Lipót Pál Józsefné vezető óvónő Albert Ottó képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy a 
beiratkozáshoz nem kell a gyermeknek külön személyi igazolványt készíttetni, a lakcímkártya elég 
hozzá. A beiratkozás időpontját az elhangzottak alapján 8.00-17.00 óráig javasolja, túlóra díj helyett 
csúsztatással fogják megoldani, de a szülők nem igénylik a hosszított nyitva tartást. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem érkezett. 
Kéri, hogy az előterjesztett javaslatról – azzal a módosítással, hogy 17.00 óráig tartson a beiratkozás –, 
szavazással döntsön a testület, az alábbi határozati javaslat alapján:  
 

Határozati javaslat:  
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár 
Óvoda 2013/2014-es óvodai nevelési évre történő beiratkozás időpontját az 
alábbiak szerint tudomásul veszi: 
 
Napsugár Óvoda (Ady Endre út 1/A) és Tagintézménye (Jókai út 1.) – 
beiratkozás időpontja: 

2013. április 15. és április 16. 8.00-17.00 óráig. 
 
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen 
szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: 
 

27/2013. (III. 19.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár 
Óvoda 2013/2014-es óvodai nevelési évre történő beiratkozás időpontját az 
alábbiak szerint tudomásul veszi: 
 
Napsugár Óvoda (Ady Endre út 1/A) és Tagintézménye (Jókai út 1.) – 
beiratkozás időpontja: 

2013. április 15. és április 16. 8.00-17.00 óráig. 
 
 
 

11. Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület kérelme 
 
A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Humán Bizottság a napirendi pontot 
előzetesen tárgyalta, ezért átadja a szót Bagoly Lászlóné bizottsági elnöknek. 
 
Bagoly Lászlóné képviselő elmondja, hogy a bizottság elvi szinten támogatja a kérelmet. A 
művelődési ház alatt található pince helység jelenleg használatban van. A kérelem elfogadása esetén 
az ott tárolt dolgoknak máshol kell helyet biztosítani. A helység használatba vételi szerződésének 
alaposnak kell lennie, ezzel a feltétellel támogatja a bizottság a kérelmet. 
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Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat nem érkezett. Kéri, 
hogy a bizottsági javaslatról szavazással döntsön a testület, az alábbi határozati javaslat szerint:  
 

Határozati javaslat:  
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Faluvédő és 
Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület a művelődési ház pince 
helyiségének használatára vonatkozó kérelmét elvi szinten támogatja. 
A testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a soron 
következő testületi ülésre megállapodás tervezetet készítsen, melyről a 
testület a következő ülés alkalmával dönt. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: következő testületi ülés és folyamatos 

 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

28/2013. (III. 19.) sz. Kt. h a t á r o z a t 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Faluvédő és 
Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület a művelődési ház pince 
helyiségének használatára vonatkozó kérelmét elvi szinten támogatja. 
A testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a soron 
következő testületi ülésre megállapodás tervezetet készítsen, melyről a 
testület a következő ülés alkalmával dönt. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: következő testületi ülés és folyamatos 

 
 
 

12. Csiló és Társa Kft. kérelme étkezési térítési díj módosítására 
 

A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy korábban már foglalkozott a testület 
a kérelemmel, azonban a közétkeztetési szerződés alapján kizárólag az inflációval megegyező mértékű 
díjemelést fogadhatnak el. 
Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a napirendi pontot előzetesen 
tárgyalta, ezért átadja a szót Albert Ottó bizottsági elnöknek. 
 
Albert Ottó képviselő, mint a bizottság elnöke tájékoztatja a testületet, hogy a tárgyban előterjesztett 
határozati javaslatok, valamint az írásban előterjesztett rendelet tervezet elfogadását javasolja a 
bizottság. Az ajánlat elfogadását 2013. április 1. napjával javasolja. 
 
H o z z á s z ó l á s : 

 
Bagoly Lászlóné képviselő azzal a kéréssel fordul a polgármesterhez, hogy a közétkeztetést végző 
vállalkozóval vegye fel a kapcsolatot és kérjen ajánlatot a cukorbeteg és élelmiszer allergiás 
gyermekek étkeztetésére vonatkozóan. Az iskolai ellátásban körülbelül 5 %-os arányban fordul elő 
cukorbeteg, vagy tejcukor-, illetve glutén-érzékeny gyermek. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat nem érkezett. Kéri, 
hogy az előterjesztett javaslatról szavazással döntsön a testület. 
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Határozati javaslat:  
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csiló és 
Társa Kft. 2013. március 14-i levelében foglalt árajánlatát 2013. április 01-től 
elfogadja, és egyben felhatalmazza a Polgármestert a szolgáltatási szerződés 
módosítására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
Megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 7 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
 

29/2013. (III. 19.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csiló és 
Társa Kft. 2013. március 14-i levelében foglalt árajánlatát 2013. április 01-től 
elfogadja, és egyben felhatalmazza a Polgármestert a szolgáltatási szerződés 
módosítására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat nem érkezett. Kéri, 
hogy az alábbi javaslatról szavazással döntsön a testület. 
 
 

Döntési javaslat:  
 

az étkezési térítési díjak mértékéről szóló 
1/2007. (I.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Nyáregyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92. §. (1) bekezdése a) pontjában, a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól1 szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

1. §. 

Nyáregyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének az étkezési térítési díjak mértékéről 
szóló 1/2007. (I.17.) önkormányzati rendelet 2. §-nak (1) bekezdése helyébe a következő (1) bekezdés 
lép: 
 
„(1) Az étkezési térítési díjak mértékei az alábbiak: 
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a./
Óvodások /tízórai, ebéd, uzsonna/
összesen: 249,6 67,4 316,99
/tízórai,/ 42,9 11,6 54,48
/ ebéd,/ 163,8 44,2 208,03
/ uzsonna/ 42,9 11,6 54,48

b./ 
Iskolások /tízórai, ebéd, uzsonna/
összesen: 290,2 78,4 368,55
/tízórai,/ 42,9 11,6 54,48
/ ebéd,/ 204,4 55,2 259,59
/ uzsonna/ 42,9 11,6 54,48

c./  - Felnőtt ebéd 292,3 78,9 371,22

 
 

2. §. 
 

Ez a rendelet 2013. április 1. napján lép hatályba és 2013. április 2. napján hatályát veszti. 
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Képviselő-testületének 

 
4/2013. (III.19.) önkormányzati rendelete 

 
az étkezési térítési díjak mértékéről szóló 

1/2007. (I.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Nyáregyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92. §. (1) bekezdése a) pontjában, a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól1 szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

1. §. 

Nyáregyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének az étkezési térítési díjak mértékéről 
szóló 1/2007. (I.17.) önkormányzati rendelet 2. §-nak (1) bekezdése helyébe a következő (1) bekezdés 
lép: 
 
„(1) Az étkezési térítési díjak mértékei az alábbiak: 
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a./
Óvodások /tízórai, ebéd, uzsonna/
összesen: 249,6 67,4 316,99
/tízórai,/ 42,9 11,6 54,48
/ ebéd,/ 163,8 44,2 208,03
/ uzsonna/ 42,9 11,6 54,48

b./ 
Iskolások /tízórai, ebéd, uzsonna/
összesen: 290,2 78,4 368,55
/tízórai,/ 42,9 11,6 54,48
/ ebéd,/ 204,4 55,2 259,59
/ uzsonna/ 42,9 11,6 54,48

c./  - Felnőtt ebéd 292,3 78,9 371,22

 
2. §. 

 
Ez a rendelet 2013. április 1. napján lép hatályba és 2013. április 2. napján hatályát veszti. 
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem érkezett. 
Kéri, hogy Bagoly Lászlóné képviselő által előterjesztett javaslatról szavazással döntsön a testület, az 
alábbi határozati javaslat alapján:  

 
Határozati javaslat:  

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a 
polgármestert, hogy a cukorbeteg, valamint az élelmiszer allergiás 
gyermekek étkeztetésére vonatkozóan kérjen ajánlatot a Csiló és Társa Kft-
től. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

30/2013. (III. 19.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a 
polgármestert, hogy a cukorbeteg, valamint az élelmiszer allergiás 
gyermekek étkeztetésére vonatkozóan kérjen ajánlatot a Csiló és Társa Kft-
től. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

13. Nyáregyháza Útjaiért Közalapítvány és az Egyműszakos Iskoláért Közalapítvány működése 
 
Szóbeli előterjesztés. 
 
Mészáros Sándor polgármester a Nyáregyháza Útjaiért Közalapítvány megszüntetését javasolja, 
mivel az alapítványi számla bevétele folyamatosan csökken, lassan a számlavezetési díjat sem fedezi. 
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A közelmúltban nem volt olyan pályázati lehetőség, mellyel az alapítvány támogatást szerezhetett 
volna. 
 
H o z z á s z ó l á s : 

 
Kravecz Lászlóné képviselő egyetért, a számlavezetési díj miatt sincs értelme tovább működtetni a 
közalapítványt. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem érkezett. 
Kéri, hogy a Nyáregyháza Útjaiért Közalapítvány megszüntetéséről szavazással döntsön a testület, az 
alábbi javaslat alapján:  
 

Határozati javaslat:  
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyáregyháza 
Útjaiért Közalapítványt megszünteti. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

31/2013. (III. 19.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyáregyháza 
Útjaiért Közalapítványt megszünteti. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
Mészáros Sándor polgármester az Egyműszakos Iskoláért Közalapítvány megszüntetése ügyében 
várja a hozzászólásokat. 
 
H o z z á s z ó l á s o k : 

 
Kravecz Lászlóné képviselő véleménye, hogy az alapítvány további működése okafogyottá vált, 
miután már egyműszakos iskola működik a településen. Esetleg a meglévő alapítványba olvadjon be, 
mellyel az adakozók az iskolát támogathatják. 
 
Zinger Miklós jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy az alapítvány működését az Alapító Okirat 
szabályozza. Változtatás esetén a testületnek ezen okirat módosításáról kell döntenie. 
 
Mészáros Sándor polgármester összefoglalva az elhangzottakat elmondja, hogy a testület javasolja a 
közalapítvány kuratóriumi elnökét nyilatkoztatni arról, hogy az alapítványi munkáját kívánja-e 
folytatni. Az alapítvány esetleges névmódosítását a következő testületi ülésre javasolja, nyilatkozattal 
együtt előterjeszteni, az alábbi javaslat alapján:  
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Határozati javaslat:  
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megbízza a polgármestert, hogy az Egyműszakos Iskoláért 
Közalapítvány kuratóriumának elnökétől kérjen nyilatkozatot arra 
vonatkozóan, hogy e tevékenységét kívánja-e folytatni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

32/2013. (III. 19.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megbízza a polgármestert, hogy az Egyműszakos Iskoláért 
Közalapítvány kuratóriumának elnökétől kérjen nyilatkozatot arra 
vonatkozóan, hogy e tevékenységét kívánja-e folytatni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

14. Polgármesteri tájékoztató 
 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti az írásban kiadott tájékoztatót, melyet a Nyáregyházi 
Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület alelnöke nyújtott be. A legutóbbi rendkívüli ülés 
óta eltelt időszak eredményeiről számol be az egyesület alelnöke. A közbiztonság növelése érdekében 
pályázat benyújtásáról javasol a következő ülésen dönteni. Közterület felügyelő alkalmazására és házi 
riasztórendszer kialakítására kerülhet sor, amennyiben úgy dönt a testület. A NyárfaLevél következő 
számában részletesen ismerteti a lakossággal a lehetőségeket. A távfelügyeleti riasztórendszert már 
több környező település is – mint például Monor, Üllő – eredményesen alkalmazza. 
 
H o z z á s z ó l á s: 

 
Maszel László alpolgármester véleménye, hogy a polgárőrség jelenti a jövőt a közbiztonság 
szempontjából. A körzeti megbízottat azonban sokszor nem sikerül elérnie. 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. 
ügyvezetője arról értesítette, hogy a zöld zsákos – komposztálható – hulladékszállítás nem működik 
tovább. A Kft. finanszírozási gondokkal küzd. A sárga zsákos – szelektív – hulladékgyűjtést is csak 
2013. december 31-ig tudják biztosítani. 
 
H o z z á s z ó l á s : 

 
Ország Mihály András képviselő sajnálattal veszi tudomásul az elhangzottakat. A lakosság felé 
nehéz lesz kommunikálni a hírt. A házi komposztálási lehetőség elterjesztését javasolja. 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Nyáry Pál út 30. szám alatti 
önkormányzati ingatlan életveszélyessé vált. A tavaszi olvadások következtében az épület sarka 
leomlott. Azonnali intézkedést igényelt a veszély elhárítása. A környékét lezáratta, értesítette a 
biztosítót és az épület azonnali bontását rendelte el. 
A várja a képviselői javaslatokat a terület hasznosítására, akár a településfejlesztési koncepcióhoz 
kapcsolódó egyéb észrevételekkel egyidejűleg. 
 




