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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11. napján 

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

 
 
Meghívottak:   
  szavazati joggal:   Mészáros Sándor polgármester   - megjelent 

Maszel László alpolgármester  - megjelent  
Albert Ottó képviselő   - megjelent  
Bagoly Lászlóné képviselő  - nincs jelen  
Csiló Istvánné képviselő  - megjelent 
Kravecz Lászlóné képviselő  - nincs jelen  
Ország Mihály András képviselő - megjelent  
 

tanácskozási joggal:  Zinger Miklós jegyző   - megjelent  
   Egresi Péter  biz.tag   - nincs jelen 
   Komjáthy Kálmán biz.tag  - nincs jelen 
   Kemenár Lászlóné biz.tag  - nincs jelen 
   Dóri József  biz.tag   - megjelent 
   Lipót Pál Józsefné vezető óvónő - nincs jelen  

Szmodics Róbert Monori R.Kap. vez. - megjelent 
   Kerepeszki Ferenc Pilisi r. őrs  - megjelent  
   Fekete Máté Nyáregyházi ÖTE  - megjelent  

 
Mészáros Sándor polgármester köszönti a képviselőket és a vendégeket. Megállapítja, hogy a 
képviselő-testület határozatképes, mivel a 7 fős testület 5 tagja megjelent. A korábban meghirdetett 
napirend kiegészítését javasolja, az egyebekhez a) pontként a kistérségi társulással, b) pontként a civil 
szervezet által rendezendő családi nappal, c) pontként az árvízi védekezéshez való segítségnyújtással 
kapcsolatos napirendeket. 
 Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, javaslat nem érkezett. A képviselő-testület az ülés napirendjét 
az alábbiak szerint egyhangúan elfogadja: 
 

1. Beszámoló a helyi rendőrőrs tevékenységéről 
Előadók: Rendőrkapitány, Őrsparancsnok, Körzeti megbízott 

2. Beszámoló a polgárőrség tevékenységéről 
Előadó: ÖTE alelnöke 

3. Beszámoló a falugazdászi tevékenységről 
Előadó: falugazdász 

4. A közterületek használatáról szóló rendelet módosítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

5. Háziorvosi eszközök beszerzése 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

6. LEADER pályázatokon való részvétel 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

7. Állami tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos döntés 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

8. Óvodai parkolóhoz vezető járda kialakítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

9. Önkormányzati ingatlan helyreállítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

10. Kérelem önkormányzati terület igénybevételére 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
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11. Egyebek 
a) Kistérségi társulással kapcsolatos kérdések 
b) Családi nap rendezvény 
c) Árvízi védekezéshez segítségnyújtás 

12. Polgármesteri tájékoztató 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
 

1. Beszámoló a helyi rendőrőrs tevékenységéről 
 

- A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Mészáros Sándor polgármester köszöntötte a rendőrség megjelent képviselőit és beszámolójuk 
kiegészítése érdekében átadja a szót. 
 
Szmodics Róbert r. alezredes, kapitányságvezető a beszámolót kiegészítette néhány aktuális adattal, az 
árvízi védekezésben végzett rendőrségi munkáról szólt. 
 
Albert Ottó képviselő kedvező változásokat tapasztalt a Nyáregyházán való rendőri jelenlét kapcsán, 
megelégedettségének adott hangot. 
 
Mészáros Sándor polgármester felvetette a Csévharaszt felé vezető úton fél sávot lezárva várakozó 
teherautók kérdését megoldást kérve a helyzetre. 
 
Szmodics Róbert r. alezredes kérte az ilyen esetek jelzését a Pilisi Rendőrőrs felé, és utána járnak a 
dolognak. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett.  
 
Az elhangzottak alapján Mészáros Sándor polgármester szavazásra bocsájtja az alábbi döntési 
javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
rendőrőrs tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
 

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
 

87/2013. (VI.11.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
rendőrőrs tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
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2. Beszámoló a polgárőrség tevékenységéről 
 
- A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
Mészáros Sándor polgármester köszöntötte a polgárőrség megjelent képviselőjét és beszámolója 
kiegészítése érdekében átadja a szót. 
 
Fekete Máté alelnök aktuális adatokkal egészítette ki a beszámolót. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett.  
 
Az elhangzottak alapján Mészáros Sándor polgármester szavazásra bocsájtja az alábbi döntési 
javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
polgárőrség tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
 

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
 

88/2013. (VI.11.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
polgárőrség tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 
 
 

3. Beszámoló a falugazdászi tevékenységről 
 
- A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
Mészáros Sándor polgármester előterjeszti a napirendet, megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, 
kérdés nem érkezett.  
 
Az elhangzottak alapján Mészáros Sándor polgármester szavazásra bocsájtja az alábbi döntési 
javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falugazdász 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
 

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
 

89/2013. (VI.11.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
falugazdász tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
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4. A közterületek használatáról szóló rendelet módosítása 
 

- A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Mészáros Sándor polgármester előterjeszti a napirendet, megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, 
kérdés nem érkezett.  
 
Az elhangzottak alapján Mészáros Sándor polgármester szavazásra bocsájtja az alábbi döntési 
javaslatot: 
 

Döntési javaslat 
 

a közterületek használatáról szóló 9/2000. (X. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Nyáregyháza község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 
 

1. § 
 
(1) A közterületek használatáról szóló 9/2000. (X. 3.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
Khr.) 6. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki. 
 
„(6) Kiemelt rendezvény esetén az élelmiszer forgalmazásához, forgalomba hozásához kapcsolódó 
közterület-foglalási engedély iránti kérelmet a rendezvény időpontját megelőző 30. napig kell 
benyújtatni. A határidő elmulasztása jogvesztő.” 
 
(2) A Khr. 6. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki. 
 
„(7) Kiemelt rendezvény esetén a közterület-foglalási engedély – a Képviselő-testület által 
határozatban – a rendezvény vonatkozásában kijelölt terület befogadóképességének megfelelő 
számban adható ki.” 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2013. június 15. napján lép hatályba és 2013. június 16. napján hatályát veszíti. 
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta.  
 
 

Nyáregyháza község Képviselő-testületének 
 

9/2013. (VI.12.) önkormányzati rendelete 
 

a közterületek használatáról szóló 9/2000. (X. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Nyáregyháza község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 
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1. § 
 
(1) A közterületek használatáról szóló 9/2000. (X. 3.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
Khr.) 6. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki. 
 
„(6) Kiemelt rendezvény esetén az élelmiszer forgalmazásához, forgalomba hozásához kapcsolódó 
közterület-foglalási engedély iránti kérelmet a rendezvény időpontját megelőző 30. napig kell 
benyújtatni. A határidő elmulasztása jogvesztő.” 
 
(2) A Khr. 6. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki. 
 
„(7) Kiemelt rendezvény esetén a közterület-foglalási engedély – a Képviselő-testület által 
határozatban – a rendezvény vonatkozásában kijelölt terület befogadóképességének megfelelő 
számban adható ki.” 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2013. június 15. napján lép hatályba és 2013. június 16. napján hatályát veszíti. 
 
 
 

5. Háziorvosi eszközök beszerzése 
 

- 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, tekintve, 
hogy csak egy ajánlat érkezett a beszerzéssel kapcsolatban, szükségesnek tartja további ajánlatok 
beszerzését. 
 
Az elhangzottak alapján Mészáros Sándor polgármester szavazásra bocsájtja az alábbi döntési 
javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a 
polgármestert, hogy a háziorvosi eszközök beszerzésére vonatkozóan további 
ajánlatokat kérjen, és a soron következő ülésre terjessze a Képviselő-testület 
elé. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 
 

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
 

90/2013. (VI.11.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a 
polgármestert, hogy a háziorvosi eszközök beszerzésére vonatkozóan további 
ajánlatokat kérjen, és a soron következő ülésre terjessze a Képviselő-testület 
elé. 
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Határidő: azonnal. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 

 
 

6. LEADER pályázatokon való részvétel 
 

- A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Trianoni Emlékmű pályázati 
megépítése kikerült a lehetőségek közül. A pályázat keretében információs és üdvözlő táblák 
kihelyezésére, sportpálya kialakítására valamint a Falunap kulturális rendezvényeinek megvalósítására 
van lehetőség. 
 
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 
mindhárom határozati javaslat elfogadását javasolja a bizottság. 
 
Az elhangzottak alapján Mészáros Sándor polgármester szavazásra bocsájtja az alábbi döntési 
javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 
belterületén információs- és üdvözlő táblák kihelyezését ill. felújítását 
kívánja megvalósítani, valamint a község kultúráját és hagyományait idéző, 
megőrző népdalok, mesék, versek elektronikus adathordozón való 
megjeleníttetése érdekében pályázatot nyújt be az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 
fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes 
feltételeiről szóló, a vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V. 22.) VM 
rendelete alapján, a HAJT-A Csapat LEADER Helyi Akciócsoport Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében a LEADER Intézkedési Terv 5. 
számú intézkedése szerint. 
A fejlesztés megnevezése: Információs- és üdvözlő táblák kihelyezése ill. 
felújítása, valamint a község kultúráját és hagyományait idéző, megőrző 
népdalok, mesék, versek elektronikus adathordozón való megjeleníttetése. 
A fejlesztés összege: 3.686.976,- Ft 
Az igényelt támogatás összege: 2.999.395,- Ft 
A fejlesztés önereje: 687.581,- Ft 
A fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi száma: 942, 738, 76, 317/1, 317/2, 
1261, 1408/2. 
A Képviselő-testület a megvalósításhoz szükséges önrészt költségvetésében 
biztosítja. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázat 
benyújtásához szükséges intézkedéseket, nyilatkozatokat tegye meg. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
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91/2013. (VI.11.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 
belterületén információs- és üdvözlő táblák kihelyezését ill. felújítását 
kívánja megvalósítani, valamint a község kultúráját és hagyományait idéző, 
megőrző népdalok, mesék, versek elektronikus adathordozón való 
megjeleníttetése érdekében pályázatot nyújt be az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 
fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes 
feltételeiről szóló, a vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V. 22.) VM 
rendelete alapján, a HAJT-A Csapat LEADER Helyi Akciócsoport Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében a LEADER Intézkedési Terv 5. 
számú intézkedése szerint. 
A fejlesztés megnevezése: Információs- és üdvözlő táblák kihelyezése ill. 
felújítása, valamint a község kultúráját és hagyományait idéző, megőrző 
népdalok, mesék, versek elektronikus adathordozón való megjeleníttetése. 
A fejlesztés összege: 3.686.976,- Ft 
Az igényelt támogatás összege: 2.999.395,- Ft 
A fejlesztés önereje: 687.581,- Ft 
A fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi száma: 942, 738, 76, 317/1, 317/2, 
1261, 1408/2. 
A Képviselő-testület a megvalósításhoz szükséges önrészt költségvetésében 
biztosítja. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázat 
benyújtásához szükséges intézkedéseket, nyilatkozatokat tegye meg. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
Az elhangzottak alapján Mészáros Sándor polgármester szavazásra bocsájtja az alábbi döntési 
javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kulturális 
rendezvényt kíván megvalósítani, ennek érdekében pályázatot nyújt be az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről szóló, a vidékfejlesztési miniszter 
35/2013. (V. 22.) VM rendelete alapján, a HAJT-A Csapat LEADER Helyi 
Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében a LEADER 
Intézkedési Terv 6. számú intézkedése szerint. 
A fejlesztés megnevezése: III. Nyáregyházi Napok 
A fejlesztés összege: 1.270.000,- Ft 
Az igényelt támogatás összege: 1.000.000,- Ft 
A fejlesztés önereje: 270.000,- Ft 
A fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi száma: 306/4 
A Képviselő-testület a megvalósításhoz szükséges önrészt költségvetésében 
biztosítja. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázat 
benyújtásához szükséges intézkedéseket, nyilatkozatokat tegye meg. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
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Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
 

92/2013. (VI.11.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kulturális 
rendezvényt kíván megvalósítani, ennek érdekében pályázatot nyújt be az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről szóló, a vidékfejlesztési miniszter 
35/2013. (V. 22.) VM rendelete alapján, a HAJT-A Csapat LEADER Helyi 
Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében a LEADER 
Intézkedési Terv 6. számú intézkedése szerint. 
A fejlesztés megnevezése: III. Nyáregyházi Napok 
A fejlesztés összege: 1.270.000,- Ft 
Az igényelt támogatás összege: 1.000.000,- Ft 
A fejlesztés önereje: 270.000,- Ft 
A fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi száma: 306/4 
A Képviselő-testület a megvalósításhoz szükséges önrészt költségvetésében 
biztosítja. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázat 
benyújtásához szükséges intézkedéseket, nyilatkozatokat tegye meg. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
Az elhangzottak alapján Mészáros Sándor polgármester szavazásra bocsájtja az alábbi döntési 
javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kisméretű 
sportpálya kialakítását kívánja megvalósítani, ennek érdekében pályázatot 
nyújt be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló, a vidékfejlesztési 
miniszter 35/2013. (V. 22.) VM rendelete alapján, a HAJT-A Csapat 
LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának 
keretében a LEADER Intézkedési Terv 8. számú intézkedése szerint. 
A fejlesztés megnevezése: Felsőnyáregyházi kisméretű sportpálya 
kialakítása 
A fejlesztés összege: 10.159.232,- Ft 
Az igényelt támogatás összege: 7.999.395,- Ft 
A fejlesztés önereje: 2.159.837,- Ft 
A fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi száma: 1408/4 
A Képviselő-testület a megvalósításhoz szükséges önrészt költségvetésében 
biztosítja. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázat 
benyújtásához szükséges intézkedéseket, nyilatkozatokat tegye meg. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
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Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
 

93/2013. (VI.11.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kisméretű 
sportpálya kialakítását kívánja megvalósítani, ennek érdekében pályázatot 
nyújt be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló, a vidékfejlesztési 
miniszter 35/2013. (V. 22.) VM rendelete alapján, a HAJT-A Csapat 
LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának 
keretében a LEADER Intézkedési Terv 8. számú intézkedése szerint. 
A fejlesztés megnevezése: Felsőnyáregyházi kisméretű sportpálya 
kialakítása 
A fejlesztés összege: 10.159.232,- Ft 
Az igényelt támogatás összege: 7.999.395,- Ft 
A fejlesztés önereje: 2.159.837,- Ft 
A fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi száma: 1408/4 
A Képviselő-testület a megvalósításhoz szükséges önrészt költségvetésében 
biztosítja. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázat 
benyújtásához szükséges intézkedéseket, nyilatkozatokat tegye meg. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
 

7. Állami tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos döntés 
 

- 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 a célok és 
feladatok pontosítását kérte a bizottság, ami rendelkezésre is áll. 
 
A kérdés megvitatása után az elhangzottak alapján Mészáros Sándor polgármester szavazásra bocsájtja 
az alábbi döntési javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

1. Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 
törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél 
kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt vagyonkezelésében) lévő Nyáregyháza 019/2 helyrajzi számon felvett, 
kivett állami terület II. megnevezésű, 3499 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 
 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12.) pontjában meghatározott honvédelem, polgári 
védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás feladatainak ellátása érdekében kívánja 
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tulajdonba venni és fiatalok honvédelmi, katasztrófavédelmi képzése, lőtér kialakítása célra 
kívánja felhasználni. 
 

3. Nyáregyháza község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 
– ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. 
 

4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) 
védettség alatt.  
 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nyáregyháza 019/2 hrsz.-ú, 
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. 
felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 
 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nyáregyháza 019/2 hrsz.-ú 
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
 

94/2013. (VI.11.) sz. Kt. határozat 
 

1. Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 
törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél 
kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt vagyonkezelésében) lévő Nyáregyháza 019/2 helyrajzi számon felvett, 
kivett állami terület II. megnevezésű, 3499 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 
 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12.) pontjában meghatározott honvédelem, polgári 
védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás feladatainak ellátása érdekében kívánja 
tulajdonba venni és fiatalok honvédelmi, katasztrófavédelmi képzése, lőtér kialakítása célra 
kívánja felhasználni. 
 

3. Nyáregyháza község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 
– ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. 
 

4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) 
védettség alatt.  
 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nyáregyháza 019/2 hrsz.-ú, 
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. 
felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 
 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nyáregyháza 019/2 hrsz.-ú 
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Az elhangzottak alapján Mészáros Sándor polgármester szavazásra bocsájtja az alábbi döntési 
javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

1. Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 
törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél 
kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a Kincstári Vagyoni 
Igazgatóság vagyonkezelésében) lévő Nyáregyháza 03/58 helyrajzi számon felvett, kivett 
állami terület I. megnevezésű, 6794 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adását. 
 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.) pontjában meghatározott szociális, gyermekjóléti 
szolgáltatások és ellátások feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és 
rászoruló családok részére önellátást biztosító mezőgazdasági termelés lehetőségének 
biztosítása célra kívánja felhasználni. 
 

3. Nyáregyháza község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 
– ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. 
 

4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) 
védettség alatt.  
 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nyáregyháza 03/58 hrsz.-ú, 
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. 
felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 
 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nyáregyháza 03/58 hrsz.-ú 
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
 

95/2013. (VI.11.) sz. Kt. határozat 
 

1. Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 
törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél 
kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a Kincstári Vagyoni 
Igazgatóság vagyonkezelésében) lévő Nyáregyháza 03/58 helyrajzi számon felvett, kivett 
állami terület I. megnevezésű, 6794 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adását. 
 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.) pontjában meghatározott szociális, gyermekjóléti 
szolgáltatások és ellátások feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és 
rászoruló családok részére önellátást biztosító mezőgazdasági termelés lehetőségének 
biztosítása célra kívánja felhasználni. 
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3. Nyáregyháza község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 
– ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. 
 

4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) 
védettség alatt.  
 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nyáregyháza 03/58 hrsz.-ú, 
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. 
felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 
 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nyáregyháza 03/58 hrsz.-ú 
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Az elhangzottak alapján Mészáros Sándor polgármester szavazásra bocsájtja az alábbi döntési 
javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

1. Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 
törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél 
kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a Pest Megyei 
Intézményfenntartó Központ vagyonkezelésében) lévő Nyáregyháza, Kölcsey Ferenc út 4. 
szám alatti, 436/8 helyrajzi számon felvett, kivett egyéb épület megnevezésű, 472 m2 területű 
ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának, valamint a Magyar Állam tulajdonában (és a Pest Megyei 
Intézményfenntartó Központ vagyonkezelésében) lévő Nyáregyháza, Kölcsey Ferenc út 4/A. 
szám alatti, 436/9 helyrajzi számon felvett, kivett műhely megnevezésű, 470 m2 területű 
ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 
 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12.) és 17.) meghatározott honvédelem, polgári 
védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás, valamint közreműködés a település 
közbiztonságának biztosításában feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és 
karbantartó műhely kialakítása, valamint a Nyáregyházi Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület elhelyezése célra kívánja felhasználni. 
 

3. Nyáregyháza község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 
– ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. 
 

4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) 
védettség alatt.  
 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nyáregyháza, Kölcsey Ferenc út 
4. szám alatti, 436/8 hrsz.-ú, valamint a Nyáregyháza, Kölcsey Ferenc út 4/A. szám alatti, 
436/9 hrsz.-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás 
során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 
 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nyáregyháza, Kölcsey Ferenc út 
4. szám alatti, 436/8 hrsz.-ú, valamint a Nyáregyháza, Kölcsey Ferenc út 4/A. szám alatti, 
436/9 hrsz.-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 
megállapodást aláírja. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
 

96/2013. (VI.11.) sz. Kt. határozat 
 

1. Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 
törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél 
kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a Pest Megyei 
Intézményfenntartó Központ vagyonkezelésében) lévő Nyáregyháza, Kölcsey Ferenc út 4. 
szám alatti, 436/8 helyrajzi számon felvett, kivett egyéb épület megnevezésű, 472 m2 területű 
ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának, valamint a Magyar Állam tulajdonában (és a Pest Megyei 
Intézményfenntartó Központ vagyonkezelésében) lévő Nyáregyháza, Kölcsey Ferenc út 4/A. 
szám alatti, 436/9 helyrajzi számon felvett, kivett műhely megnevezésű, 470 m2 területű 
ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 
 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12.) és 17.) meghatározott honvédelem, polgári 
védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás, valamint közreműködés a település 
közbiztonságának biztosításában feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és 
karbantartó műhely kialakítása, valamint a Nyáregyházi Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület elhelyezése célra kívánja felhasználni. 
 

3. Nyáregyháza község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 
– ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. 
 

4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) 
védettség alatt.  
 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nyáregyháza, Kölcsey Ferenc út 
4. szám alatti, 436/8 hrsz.-ú, valamint a Nyáregyháza, Kölcsey Ferenc út 4/A. szám alatti, 
436/9 hrsz.-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás 
során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 
 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nyáregyháza, Kölcsey Ferenc út 
4. szám alatti, 436/8 hrsz.-ú, valamint a Nyáregyháza, Kölcsey Ferenc út 4/A. szám alatti, 
436/9 hrsz.-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 
megállapodást aláírja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
8. Óvodai parkolóhoz vezető járda kialakítása 

 
- A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
A kérdés megvitatása után az elhangzottak alapján Mészáros Sándor polgármester szavazásra bocsájtja 
az alábbi döntési javaslatot: 
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Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodai 
parkolóhoz vezető járda kialakításának kérdésében a döntést elhalasztja. 
  

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
 

97/2013. (VI.11.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodai 
parkolóhoz vezető járda kialakításának kérdésében a döntést elhalasztja. 
  
 

 
9. Önkormányzati ingatlan helyreállítása 
 

- 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. 
 
Az elhangzottak alapján Mészáros Sándor polgármester szavazásra bocsájtja az alábbi döntési 
javaslatot:  

Határozati javaslat 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kérjen be 
árajánlatokat a természetben Nyáregyháza, Petőfi út 4. sz. alatt álló, 
önkormányzati tulajdonú ingatlan homlokfalának helyreállításához, és a 
legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozást bízza meg a helyreállítási munkák 
elvégzésével. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
 

98/2013. (VI.11.) sz. Kt. határozat 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kérjen be 
árajánlatokat a természetben Nyáregyháza, Petőfi út 4. sz. alatt álló, 
önkormányzati tulajdonú ingatlan homlokfalának helyreállításához, és a 
legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozást bízza meg a helyreállítási munkák 
elvégzésével. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
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10. Kérelem önkormányzati terület igénybevételére 
 

- 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 amennyiben a 
közlekedést az építés nem zavarja, úgy a kérelem támogatását javasolja a bizottság. 
 
Az elhangzottak alapján Mészáros Sándor polgármester szavazásra bocsájtja az alábbi döntési 
javaslatot:  

Határozati javaslat 
 

A Képviselő-testület a Nyáregyháza, Diófasor 26. szám alatt működő 
vegyesbolt Kinizsi utcára nyíló bejáratánál a bejárat akadálymentes 
kialakítása érdekében hozzájárul 5 m2 terület igénybevételéhez, amennyiben 
ez a közforgalmat nem akadályozza. 
A Testület megbízza a polgármestert, hogy az érintettet döntéséről értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  

99/2013. (VI.11.) sz. Kt. határozat 
 

A Képviselő-testület a Nyáregyháza, Diófasor 26. szám alatt működő 
vegyesbolt Kinizsi utcára nyíló bejáratánál a bejárat akadálymentes 
kialakítása érdekében hozzájárul 5 m2 terület igénybevételéhez, amennyiben 
ez a közforgalmat nem akadályozza. 
A Testület megbízza a polgármestert, hogy az érintettet döntéséről értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
 
11. Egyebek 
 
a) Kistérségi társulással kapcsolatos kérdések 

 
- A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
Mészáros Sándor polgármester előterjeszti a napirendet, megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés, 
javaslat nem érkezett, így szavazásra bocsájtja az alábbi döntési javaslatot: 
  

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 
Társulásban részt vevő tag települések közös elhatározásával összhangban – 
jóváhagyja a Monor és Térsége Önkormányzati Főépítészi Társulásnak a 
Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásba (TÖKT), 
szakfeladati egységként történő beolvadással való megszűntetését.  
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Határidő: 2013. július 1. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 
 

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  

100/2013. (VI.11.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 
Társulásban részt vevő tag települések közös elhatározásával összhangban – 
jóváhagyja a Monor és Térsége Önkormányzati Főépítészi Társulásnak a 
Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásba (TÖKT), 
szakfeladati egységként történő beolvadással való megszűntetését.  
 
Határidő: 2013. július 1. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 
 

b) Családi nap rendezvény 
 

- A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

Mészáros Sándor polgármester előterjeszti a napirendet, megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés, 
javaslat nem érkezett, így szavazásra bocsájtja az alábbi döntési javaslatot: 
  

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak 
szerint támogatja Csernai István 2723 Nyáregyháza, Kossuth L. utca 2/a. 
szám alatti lakos kérelmét: 
- a Szebb Jövőért Magyar Önvédelem Családi Napok rendezvényhez a 

sportpálya melletti területet díjmentesen biztosítja 2013. július 12-13-14. 
napján kérelmező részére. 

- A kérelmező az áramszámla díját leolvasás szerint befizeti. 
- A testület megbízza a polgármestert, hogy a terület használatáról szóló 

megállapodást a fenti feltételek szerint aláírja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
 

101/2013. (VI.11.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak 
szerint támogatja Csernai István 2723 Nyáregyháza, Kossuth L. utca 2/a. 
szám alatti lakos kérelmét: 
- a Szebb Jövőért Magyar Önvédelem Családi Napok rendezvényhez a 

sportpálya melletti területet díjmentesen biztosítja 2013. július 12-13-14. 
napján kérelmező részére. 

- A kérelmező az áramszámla díját leolvasás szerint befizeti. 
- A testület megbízza a polgármestert, hogy a terület használatáról szóló 

megállapodást a fenti feltételek szerint aláírja.  
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Határidő: azonnal 
Felelős:  Mészáros Sándor polgármester 
 
 

c) Árvízi védekezéshez segítségnyújtás 
 

- Szóbeli előterjesztés  
 

Mészáros Sándor polgármester javasolja, hogy az önkormányzat lehetőségei szerint támogassa a 
bajbajutottakat. 
 
Ország Mihály képviselő: támogatja a javaslatot. 
 
Albert Ottó képviselő javasolja, hogy a Máltai Szeretetszolgálat, vagy a Vörös Kereszt karitatív 
szervezetek közreműködésével juttassa el az önkormányzat a természetbeni adományát. 
 
Ország Mihály képviselő a támogatás értékét 50.000,- Ft-ban javasolja meghatározni. 
 
 Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy további hozzászólás, kérdés, javaslat nem 
érkezett, így szavazásra bocsájtja az alábbi döntési javaslatot: 
  

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Máltai 
Szeretetszolgálat, vagy a Vörös Kereszt karitatív szervezete 
közreműködésével 50.000,- Ft. értékű segélycsomagot juttat el az árvízi 
károkat elszenvedett rászorulóknak. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester  
 

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
 

102/2013. (VI.11.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Máltai 
Szeretetszolgálat, vagy a Vörös Kereszt karitatív szervezete 
közreműködésével 50.000,- Ft. értékű segélycsomagot juttat el az árvízi 
károkat elszenvedett rászorulóknak. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester  

 
 
 
12. Polgármesteri tájékoztató 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 
 

- A közbiztonság növelését célzó pályázat benyújtásra került, 
- A csatorna-beruházás közbeszerzési eljárásában 8 cég vette meg a kiírást, július 

végére várható a döntés. 
- Az óvoda parkolóhoz vezető utat javítani kell az egy éves garanciális idő belül. 

 




