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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült:  Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 

19. 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  - megjelent  
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 
   Krizsán Mihály Nyár-Víz Kft.  - megjelent 
   Kerepeszki Ferenc r.örsparancsnok - megjelent 

Mészáros Pál körzeti megbízott  - megjelent 
   Orsós Mihály     - megjelent  

 
 
Mészáros Sándor polgármester köszönti a képviselőket és a vendégeket. Megállapítja, hogy a 
képviselő-testület határozatképes, mivel a 7 fős testület 6 tagja megjelent.  
A korábban meghirdetett napirend módosításokkal történő elfogadását javasolja. Megállapítja, hogy 
egyéb hozzászólás, javaslat nem érkezett. A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
egyhangúan elfogadta: 
 
Napirend:  
 

1. Körzeti megbízott beszámolója az elmúlt időszak eseményeiről – szóbeli előterjesztés 
Előadó: Mészáros Pál körzeti megbízott 

 

2. Együttműködési javaslat a Szüreti Bál megvalósításához – szóbeli előterjesztés 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

3. Az Önkormányzat 2013. évi I. féléves gazdálkodása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester  
 

4. Költségvetés módosítása  
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

5. A Nyár-Víz Kft. féléves beszámolója 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

6. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati 
fordulója 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
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7. Forgalomkorlátozási rendelet módosítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

8. Árajánlatok járdák tervezésére 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

9. Rendszergazdai feladatok ellátása – szóbeli előterjesztés  
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

10. Egyebek 
a) Számítógép beszerzése 
b) Krisztus Szeretete Egyesület kérelme 
c) Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos döntés 
d) A Nyáregyháza Fesztivál értékelése 
e) Dr. Teveli Zsombor háziorvos kérelme 
 

11. Polgármesteri tájékoztató 
 
 

*** 
 

 
1. Körzeti megbízott beszámolója az elmúlt időszak eseményeiről – szóbeli előterjesztés 

 
Mészáros Sándor polgármester köszönti a rendőrség képviseletében megjelent Kerepeszki Ferenc 
rendőrőrs-parancsnokot és Mészáros Pál körzeti megbízottat. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 7. 
napirendi pont témája is kapcsolódik ehhez a beszámolóhoz.  
A napirendi pont előterjesztésére átadja a szót a rendőrség képviselőinek. 
 
Mészáros Pál körzeti megbízott köszönti a testületet. Ismerteti beszámolóját. Az elmúlt időszakban 
minimális esemény történt. Kisebb bűncselekmények előfordultak. A Fesztivál alkalmával több egyént 
igazoltattak, de jelentősebb bűncselekmény ekkor sem fordult elő. 
 
Kerepeszki Ferenc őrsparancsnok gratulál a Nyáregyháza Fesztivál rendezvény lebonyolításához. 
Szabadnapos rendőr foglalkoztatásával kapcsolatban várja a megállapodást. Október 1. napjától 
működhet a foglalkoztatás, amennyiben aláírásra kerül a szerződés. Egyebet elmondani nem kíván, az 
elhangzottakkal kapcsolatban várja a képviselők kérdéseit.   
 
Hozzászólások:  

 
Maszel László alpolgármester köszönetét fejezi ki a rendőrség falunapi rendezvényen végzett 
munkájáért.  
 
Kerepeszki Ferenc őrsparancsnok Maszel László alpolgármester kérdésére válaszolva elmondja, 
hogy a rendezvény alatt zsebtolvajlás nem fordult elő. Folyamatos kontroll alatt voltak a rendőrség 
előtt már ismert személyek. Rengeteg igazoltató lap készült a fesztivál alatt.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az 
elhangzottak alapján szavazásra bocsátja az alábbi döntési javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a körzeti 
megbízott beszámolóját az elmúlt időszak eseményeiről, elfogadja.   
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Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
 

131/2013. (IX.19.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a körzeti 
megbízott beszámolóját az elmúlt időszak eseményeiről, elfogadja.   
 

 
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy a kiosztásra került jogszabálykivonat a KRESZ 
módosítását tartalmazza: nincs szükség a súlykorlátozó táblák kihelyezésére. A változás 2013. július 
közepétől hatályos. Összekötő utak mennek át a Nagyközségen. A nehézgépjárművek csak 
autópályán, autóúton és főútvonalon közlekedhetnek, amennyiben tranzit útvonalat bonyolítanak. 
Javasolja, hogy a szabadidős járőrök kiemelt feladata legyen fentiek ellenőrzése. 
 
 
Hozzászólások:  

 
Kerepeszki Ferenc őrsparancsnok egyetért az elhangzottakkal. Egyeztetést javasol a kapitány úrral. 
 
Ország Mihály András képviselő: A csévharaszti tehergépjármű forgalom rövidebb útvonalon éri el a 
4-es főutat, ha Csévharasztról nem Nyáregyháza felé indul el.  Az elengedhetetlenül szükséges 
távolság a legrövidebb távolság. A jogszabály szerint a településen keresztül nem jöhetnek a 
nehézgépjárművel.  
 
Mészáros Sándor polgármester javasolja a csévharaszti vállalkozásokat hivatalos levélben 
tájékoztatni a jogszabályváltozás következtében kezdeményezett járőri ellenőrzésekről és egyben kérni 
a céget, hogy a beszállítóit is értesítse erről.   
Megállapítja, hogy a testület egyetért az elhangzottakkal. 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy a polgárőrség nem nyújtott be pályázatot laptop beszerzésére a körzeti 
megbízott részére. A korábbi testületi döntés értelmében javasolja, hogy az önkormányzat biztosítsa az 
eszközt a körzeti megbízott részére. A beszerzésre javasolt összeg 120 eFt., melyet a testület a 
költségvetés terhére biztosít.  
 
 
Hozzászólás:  

 
Maszel László alpolgármester egyetért az elhangzottakkal.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az 
elhangzottak alapján szavazásra bocsájtja az alábbi döntési javaslatot: 
 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a körzeti 
megbízott részére laptop beszerzését jóváhagyja. Az eszköz vételárát a 
költségvetés terhére – 120.000,- Ft. összeg erejéig – biztosítja.       
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Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
 

132/2013. (IX.19.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a körzeti 
megbízott részére laptop beszerzését jóváhagyja. Az eszköz vételárát a 
költségvetés terhére - 120.000,- Ft. összeg erejéig - biztosítja.       
 
 

 
Kerepeszki Ferenc őrsparancsnok megköszönve a döntést, a körzeti megbízottal együtt távozik az 
ülésről.    
 
 
 

2. Együttműködési javaslat a Szüreti Bál megvalósításához – szóbeli előterjesztés 
 
Mészáros Sándor polgármester köszönti a napirendi pont kapcsán meghívott Orsós Mihályt, aki a 
korábbi évek gyakorlata szerint idén is vállalta a szüreti felvonulás táncosainak betanítását és a bál 
szervezését. Átadja a szót Maszel Lászlónak, aki az előzetes tárgyalásokat folytatta az ügyben.  
 
Maszel László alpolgármester: Orsós Mihály foglalkozik a szüreti bál megrendezésével, a táncosok 
betanításával, de a bál szervezését és pénzügyi bonyolítását nem vállalja. A házaknál kérni kell, hogy 
alkoholos italokat a kínáló asztalra ne tegyenek, csak üdítő italokat.  
A kultúrházban javasolja a bál rendezését, karszalagos beléptetéssel. A költségvetésben 100 eFt áll 
rendelkezésre a felvonulás ill. a bál támogatására. A rendezvény biztosítását a Kossuth 
Nemzetőrséggel javasolja megoldani.  
 
 
Hozzászólások: 

 
Mészáros Sándor polgármester: információi szerint a büfét vállaló cég 40 ezer forintot ajánlott fel. A 
zenekar 140 eFt-os költsége így megoldott lehet. A bál régi színvonalát kellene helyreállítani.  
 
Kravecz Lászlóné képviselő véleménye: nem kevés időt vesz igénybe a felkészítés és a szervezés.  
Orsós Mihály részére tiszteletdíjat javasol.  
 
Orsós Mihály elmondja, hogy díjazásra köszöni, de nem tart igényt. Az erkölcsi elismerés elegendő, 
amit kap. 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a bál időpontja: október 5., a 
Művelődési Házat térítésmentesen biztosítaná az önkormányzat.  
 
Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az elhangzottak alapján szavazásra 
bocsájtja az alábbi döntési javaslatot: 
 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szüreti 
Bál megrendezésére 2013. október 5. napján térítésmentesen biztosítja a 
Kovács István Művelődési Ház épületét a szervezők részére.      
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Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
 
 

133/2013. (IX.19.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a a Szüreti 
Bál megrendezésére 2013. október 5. napján térítésmentesen biztosítja a 
Kovács István Művelődési Ház épületét a szervezők részére.      
 
 

 
Orsós Mihály távozik az ülésről.  
 
 
 

3. Az Önkormányzat 2013. évi I. féléves gazdálkodása 
 

(A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. A napirendi pontot a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a testületi ülést megelőzően tárgyalta. A döntési javaslat 
ismertetésére átadja a szót a bizottság elnökének.  
 
Albert Ottó képviselő a bizottság elnökeként tájékoztatja a testületet, hogy az előterjesztés szerinti 
döntési javaslat elfogadását támogatta a Pénzügyi Bizottság.  
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az elhangzottak 
alapján szavazásra bocsátja az alábbi döntési javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő Testülete 
- a 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről készült beszámolót az előterjesztés szerinti 

tartalommal elfogadja. 
- az Önkormányzat 2013. I. félévi bevételét 167 659 eFt-al elfogadja. A bevételi források 

részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
- az Önkormányzat 2013. I. félévi kiadását 189 606 eFt-al elfogadja a 1. sz. mellékletekben 

foglalt részletezések szerint. 
- az intézmények 2012. I. félévi bevételeit és kiadásait az 1./a, 1/b, 1./c. mellékletekben foglalt 

részletezések szerint elfogadja. 
- kötelezi a gazdálkodásért felelős személyeket az eszközökkel való hatékony, takarékos 

gazdálkodásra, a költségek lehetőség szerinti csökkentésére, az erőforrások optimális 
felhasználására. 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
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134/2013. (IX.19.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő Testülete 
- a 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről készült beszámolót az előterjesztés szerinti 

tartalommal elfogadja. 
- az Önkormányzat 2013. I. félévi bevételét 167 659 eFt-al elfogadja. A bevételi források 

részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
- az Önkormányzat 2013. I. félévi kiadását 189 606 eFt-al elfogadja a 1. sz. mellékletekben 

foglalt részletezések szerint. 
- az intézmények 2012. I. félévi bevételeit és kiadásait az 1./a, 1/b, 1./c. mellékletekben foglalt 

részletezések szerint elfogadja. 
- kötelezi a gazdálkodásért felelős személyeket az eszközökkel való hatékony, takarékos 

gazdálkodásra, a költségek lehetőség szerinti csökkentésére, az erőforrások optimális 
felhasználására. 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 

4. Költségvetés módosítása  
 
(A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. A napirendi pontot a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a testületi ülést megelőzően tárgyalta. A döntési javaslat 
ismertetésére átadja a szót a bizottság elnökének. Június 30-ig meghozott határozatok kerültek 
átvezetésre.  
 
Albert Ottó képviselő a bizottság elnökeként tájékoztatja a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság az 
előterjesztés szerinti döntési javaslat elfogadását támogatta. 
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az 
elhangzottak alapján szavazásra bocsátja az alábbi döntési javaslatot: 
 

Döntési javaslat: 
 

NYÁREGYHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
…../2013. (….) számú rendelete 

 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 

1/2013. (II.13.) sz. Rendelet módosításáról 
 
Nyáregyháza Nagyközség  Önkormányzat Képviselő-testülete „A Magyarország helyi 
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (1) bekezdésében és „Az 
államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatkörben eljárva az 
önkormányzat 2013. évi költségvetési gazdálkodásáról a következőt rendeli el:  

 

1. § 
 

A Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1 /2012. (II.13.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §.a helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„3.§. A képviselő Testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit is – 2013. évi 
költségvetési  

a) kiadási főösszegét    449 839 ezer forintban, 

melyből:   - működési kiadás   425 507 ezer forint 
                              - felhalmozási kiadás       24 332 ezer forint 
 
           halmozódás mentes kiadási főösszegét  329 116 ezer forintban, 
 
           melyből: -   működési kiadás   304 784 ezer forint 

-     felhalmozási kiadás             24 332 ezer forint 

          b)   bevételi főösszegét    427 745 ezer forintban, 
 

                       melyből:  - működési bevétel   405 661 ezer forint 
                              -  felhalmozási bevétel    22 084 ezer forint 
 
                       halmozódás mentes bevételi főösszegét  307 022 ezer forintban, 
 
            melyből: - működési bevétel   284 938 ezer forint 
                 - felhalmozási bevétel     22 084 ezer forint. 

 
 
 c.) költségvetési kiadások és bevételek egyenlegét    22 094 ezer forintban, 
          melyből: - működési hiány     19 846 ezer forintban 
                          - felhalmozási hiány       2 248 ezer forintban, 
 
d.) bevételi főösszegét     449 839 ezer forintban, 
      kiadási főösszegét                           449 839 ezer forintban, 
      halmozódás mentes bevételi főösszegét  329 116 ezer forintban, 
      halmozódás mentes kiadási főösszegét  329 116 ezer forintban  
állapítja meg. 
 
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti -22 094 eFt költségvetési bevételek és kiadások 
egyenlegét a korábbi években képződött pénzmaradvány 22 094 eFt összegű igénybe vételével 
finanszírozza. 

 
 

2. §. 
 

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

számú melléklete lép. 
 
(2) A Rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott 2.a,b,c. számú melléklete helyébe ezen rendelet 

1.a,b,c. számú melléklete lép. 

 

(3) A Rendelet 4.§ (4) bekezdésében meghatározott 6. számú melléklet helyébe ezen rendelet 4. 

számú melléklete lép. 

 

(4) A Rendelet 4.§ (5) bekezdésében meghatározott 7. számú melléklet helyébe ezen rendelet 5. 

számú melléklete lép. 
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(5) A Rendelet 4. § (6) bekezdésében meghatározott 8. számú melléklete helyébe ezen rendelet 6. 

számú melléklete lép.  

 

(6) A Rendelet 5. §  (1) bekezdésében meghatározott 2. számú melléklete helyébe ezen rendelet 1. 

számú melléklete lép. 

 

(7) A Rendelet 5. § (2) bekezdésében meghatározott 2.a,b,c. számú melléklete helyébe ezen rendelet 

1.a,b,c. számú melléklete lép. 

 

(8) A Rendelet 5. § (4) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklete helyébe ezen rendelet 7. 

számú melléklete lép. 

 

(9) A Rendelet 6. § (2) bekezdésében meghatározott 12. számú melléklete helyébe ezen rendelet 8. 

számú melléklete lép. 

 

(10) A Rendelet 7.§ (1) bekezdése az alábbiakra módosul 

 
 

„7.§. (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
Az önkormányzat tartaléka összesen:      8 646 ezer forint 
ebből: általános tartalék        2 000 ezer forint 
            céltartalék        6 646 ezer forint” 
 
(4) A Rendelet 7. § (2) bekezdésében meghatározott 13. számú melléklete helyébe ezen rendelet 9. 

számú melléklete lép. 
 
(5) A Rendelet 8. § a) pontjában meghatározott 17. számú melléklete helyébe ezen rendelet 10. 

számú melléklete lép. 

 

3. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit visszamenőleg kell alkalmazni. 
 
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 
 
 

NYÁREGYHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
15/2013. (IX.20.) számú rendelete 

 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 

1/2013. (II.13.) sz. Rendelet módosításáról 
 
Nyáregyháza Nagyközség  Önkormányzat Képviselő-testülete „A Magyarország helyi 
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (1) bekezdésében és „Az 
államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatkörben eljárva az 
önkormányzat 2013. évi költségvetési gazdálkodásáról a következőt rendeli el:  

 

2. § 
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A Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1 /2012. (II.13.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §.a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„3.§. A képviselő Testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit is – 2013. évi 
költségvetési  

b) kiadási főösszegét    449 839 ezer forintban, 

melyből:   - működési kiadás   425 507 ezer forint 
                              - felhalmozási kiadás       24 332 ezer forint 
 
           halmozódás mentes kiadási főösszegét  329 116 ezer forintban, 
 
           melyből: -   működési kiadás   304 784 ezer forint 

-     felhalmozási kiadás             24 332 ezer forint 

          b)   bevételi főösszegét    427 745 ezer forintban, 
 

                       melyből:  - működési bevétel   405 661 ezer forint 
                              -  felhalmozási bevétel    22 084 ezer forint 
 
                       halmozódás mentes bevételi főösszegét  307 022 ezer forintban, 
 
            melyből: - működési bevétel   284 938 ezer forint 
                 - felhalmozási bevétel     22 084 ezer forint. 

 
 
 c.) költségvetési kiadások és bevételek egyenlegét    22 094 ezer forintban, 
          melyből: - működési hiány     19 846 ezer forintban 
                          - felhalmozási hiány       2 248 ezer forintban, 
 
d.) bevételi főösszegét     449 839 ezer forintban, 
      kiadási főösszegét                           449 839 ezer forintban, 
      halmozódás mentes bevételi főösszegét  329 116 ezer forintban, 
      halmozódás mentes kiadási főösszegét  329 116 ezer forintban  
állapítja meg. 
 
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti -22 094 eFt költségvetési bevételek és kiadások 
egyenlegét a korábbi években képződött pénzmaradvány 22 094 eFt összegű igénybe vételével 
finanszírozza. 

 
 

2. §. 
 

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

számú melléklete lép. 

 
(2) A Rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott 2.a,b,c. számú melléklete helyébe ezen rendelet 

1.a,b,c. számú melléklete lép. 

 

(3) A Rendelet 4.§ (4) bekezdésében meghatározott 6. számú melléklet helyébe ezen rendelet 4. 

számú melléklete lép. 

 

(4) A Rendelet 4.§ (5) bekezdésében meghatározott 7. számú melléklet helyébe ezen rendelet 5. 

számú melléklete lép. 
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(5) A Rendelet 4. § (6) bekezdésében meghatározott 8. számú melléklete helyébe ezen rendelet 6. 

számú melléklete lép.  

 

(6) A Rendelet 5. §  (1) bekezdésében meghatározott 2. számú melléklete helyébe ezen rendelet 1. 

számú melléklete lép. 

 

(7) A Rendelet 5. § (2) bekezdésében meghatározott 2.a,b,c. számú melléklete helyébe ezen rendelet 

1.a,b,c. számú melléklete lép. 

 

(8) A Rendelet 5. § (4) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklete helyébe ezen rendelet 7. 

számú melléklete lép. 

 

(9) A Rendelet 6. § (2) bekezdésében meghatározott 12. számú melléklete helyébe ezen rendelet 8. 

számú melléklete lép. 

 

(10) A Rendelet 7.§ (1) bekezdése az alábbiakra módosul 

 

 

„7.§. (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
Az önkormányzat tartaléka összesen:      8 646 ezer forint 
ebből: általános tartalék        2 000 ezer forint 
            céltartalék        6 646 ezer forint” 
 
(4) A Rendelet 7. § (2) bekezdésében meghatározott 13. számú melléklete helyébe ezen rendelet 9. 

számú melléklete lép. 

 
(5) A Rendelet 8. § a) pontjában meghatározott 17. számú melléklete helyébe ezen rendelet 10. 

számú melléklete lép. 

 

3. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit visszamenőleg kell alkalmazni. 
 
 
 
 
 

5. A Nyár-Víz Kft. féléves beszámolója 
 
(A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
Mészáros Sándor polgármester köszönti Krizsán Mihályt, aki a Nyár-Víz Kft. képviseletében jelent 
meg a testületi ülésen. A napirendi pontot a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a 
testületi ülést megelőzően tárgyalta. A döntési javaslat ismertetésére átadja a szót a bizottság 
elnökének.  
 
Albert Ottó képviselő a bizottság elnökeként tájékoztatja a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság az 
előterjesztést nem fogadta el, annak áttekinthetetlensége miatt.  A könyvvizsgálat szükségességét 
javasolják felülvizsgálni. A következő testületi ülésre új, részletesebb előterjesztés alapján javasolja a 
testületi döntést.  
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Hozzászólások:  

 
 
Zinger Miklós jegyző: változott a jogszabály, nem találtunk a Nyár-Víz Kft-re vonatkozó kötelező 
könyvvizsgálati előírást. Az Alapító Okiratban esetleg szerepelhet, ez adott esetben módosítható. A 
könyvvizsgálatra vonatkozó szerződés bizonyos feltételek megléte esetén megszüntethető.   
 
Mészáros Sándor polgármester egyetért. Önkormányzatnál is felmerül, változott a jogszabály, most 
már nem kötelező. Javasolja a Szila Bt-t megbízni a Nyár-Víz Kft. könyvelési feladataival.  
Megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az elhangzottak alapján szavazásra bocsátja az 
alábbi döntési javaslatot: 

 
Határozati javaslat 

 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyár-
Víz Kft. féléves beszámolóját – annak tartalmi hiányosságai és pontatlan 
számadatai miatt – nem fogadja el. 
Felhívja az ügyvezető figyelmét, hogy a soron következő testületi ülésre 
részletes és pontos pénzügyi beszámolót készítsen a Nyár-Víz Kft. 2013. évi 
I. félévi költségvetéséről. 
 
Határidő: soron következő rendes ülés 
Felelős: Krizsán Mihály ügyvezető  

 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 5 igen 
szavazattal, 1 ellenvélemény mellett és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  
 

135/2013. (IX.19.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyár-
Víz Kft. féléves beszámolóját – annak tartalmi hiányosságai miatt - nem 
fogadja el. 
Felhívja az ügyvezető figyelmét, hogy a soron következő testületi ülésre 
részletes és pontos pénzügyi beszámolót készítsen a Nyár-Víz Kft. 2013. évi 
I. félévi költségvetéséről.  
 
Határidő: soron következő rendes ülés 
Felelős: Krizsán Mihály ügyvezető  
 

 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az elhangzottak 
alapján szavazásra bocsátja az alábbi döntési javaslatot: 

 
Határozati javaslat 

 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a 
Nyár-Víz Kft. ügyvezetőjét, hogy  

• a könyvvizsgáló foglalkoztatásának szükségességét vizsgálja felül, 
• a könyvelési feladatok ellátásáról úgy gondoskodjon, hogy annak 

alapján részletes és pontos tájékoztatást tudjon adni a Képviselő-
testület részére az önkormányzati támogatás felhasználásáról.  

 
Határidő: soron következő rendes ülés 
Felelős: Krizsán Mihály ügyvezető  
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Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
 
 

136/2013. (IX.19.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a 
Nyár-Víz Kft. ügyvezetőjét, hogy  

• a könyvvizsgáló foglalkoztatásának szükségességét vizsgálja felül,  
• a könyvelési feladatok ellátásáról úgy gondoskodjon, hogy annak 

alapján részletes és pontos tájékoztatást tudjon adni a Képviselő-
testület részére az önkormányzati támogatás felhasználásáról.  

 
Határidő: soron következő rendes ülés 
Felelős: Krizsán Mihály ügyvezető  

 
 

 
Mészáros Sándor polgármester megadja a szót Krizsán Mihály ügyvezetőnek, hogy szóbeli 
előterjesztését ismertesse.  
 
Krizsán Mihály ügyvezető kéréssel fordul a testülethez. Napi 4 órában 60 eFt. a fizetést állapított 
meg részére a testület, ennél jóval többet dolgozik, a közmunkásoknak is több az órabére. A juttatásai 
emelését kéri.  
 
 
Hozzászólások:  

 
Mészáros Sándor polgármester javasolja, hogy a Kft. gazdálkodási számait a soron következő 
testületi ülésen tekinthetik át részleteiben, ezért, annak függvényében, hogy az év végéig hogyan 
alakul a kft. költségvetése, dönthetnek a kérésről.  
 
Kravecz Lászlóné képviselő egyetért az elhangzottakkal, de az ügyvezetővel is egyetért, nem 
egyszerű a feladata, ez a Fesztivál alkalmával is bebizonyosodott. 
 
Ország Mihály András képviselő véleménye, hogy 4 óránál jóval többet dolgozik. A következő 
ülésen javasolja átnézni a feltételeket.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az 
elhangzottak alapján szavazásra bocsátja az alábbi döntési javaslatot: 

 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Krizsán 
Mihály ügyvezető béremelésre vonatkozó kérelmét a soron következő ülésén, 
a Nyár-Víz Kft. gazdálkodására vonatkozó pontos információk 
függvényében tárgyalja. 
 

 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta. 
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137/2013. (IX.19.) sz. Kt. Határozat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Krizsán 
Mihály ügyvezető béremelésre vonatkozó kérelmét a soron következő ülésén, 
a Nyár-Víz Kft. gazdálkodására vonatkozó pontos információk 
függvényében tárgyalja. 
 
 

 
6. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati 

fordulója 
 
(A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. A napirendi ponttal kapcsolatban egyebet 
elmondani nem kíván, várja a hozzászólásokat, kérdéseket.  
 
Megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az előterjesztés alapján szavazásra bocsátja az 
alábbi döntési javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

1. Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és 
visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi 
pályázati fordulójához.  

2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, 
és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési 
önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az 
Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.  

3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a 
pályázatokról hozott döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet 
címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.  

4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és 
a pályázóktól bekért, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és 
mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 

 
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
 

138/2013. (IX.19.) sz. Kt. határozat 
 

1. Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és 
visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi 
pályázati fordulójához.  

2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat 
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kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, 
és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési 
önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az 
Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.  

3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a 
pályázatokról hozott döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet 
címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.  

4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és 
a pályázóktól bekért, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és 
mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 

 
 
 

7. Forgalomkorlátozási rendelet módosítása 
 
(A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. A napirendi pontot a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a testületi ülést megelőzően tárgyalta. Lakossági panasz 
tájékoztatásképpen kiosztásra került. A döntési javaslat ismertetésére átadja a szót a bizottság 
elnökének.  
 
Albert Ottó képviselő a bizottság elnökeként tájékoztatja a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság az 
előterjesztés szerinti döntési javaslat elfogadását támogatta, azzal a kitétellel, hogy a soron következő 
testületi ülésre állásfoglalás kérését javasolja a Magyar Közút Zrt-től. 
 
 
Hozzászólások:  

 
Ország Mihály András képviselő véleménye, hogy a testület a döntéssel várja meg az egyeztetést, 
elfogadhatatlan a forgalom a faluban. A Nyáry-Ady út nagy kanyara életveszélyes. Az egyeztetésről a 
soron következő testületi ülésre beszámolót kér.  
 
Maszel László alpolgármester: Nem tudott itt lenni a bizottsági ülésen. Nem kapott róla értesítést. 
Egyetért az elhangzott javaslattal. A súlykorlátozó táblák kihelyezését is támogatja.  
 
Albert Ottó képviselő: Újhartyánban működik a táblázás, mindenhol lekorlátozták a behajtást 7,5 
tonnára.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az 
elhangzottak alapján szavazásra bocsájtja az alábbi döntési javaslatot: 
 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 
utcáira terelődő nehézgépjármű forgalom ügyében 

• a KRESZ módosítása miatt állásfoglalást kér a Magyar Közút ZRt-
től,  

• a Magyar Közút Zrt. részéről forgalomtechnikai eszközök 
kihelyezését kívánják-e elvégezni. 

 



15. oldal 

 

A soron következő testületi ülésen az egyeztetés eredményéről a testület 
beszámolót kér.  
 
Határidő: soron következő rendes ülés 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester  

 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
 

139/2013. (IX.19.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 
utcáira terelődő nehézgépjármű forgalom ügyében 

• a KRESZ módosítása miatt állásfoglalást kér a Magyar Közút ZRt-
től,  

• a Magyar Közút Zrt. részéről forgalomtechnikai eszközök 
kihelyezését kívánják-e elvégezni. 

 
A soron következő testületi ülésen az egyeztetés eredményéről a testület 
beszámolót kér.  
 
Határidő: soron következő rendes ülés 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester  

 
 
 

8. Árajánlatok járdák tervezésére 
 
(A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. A napirendi pontot a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a testületi ülést megelőzően tárgyalta. A döntési javaslat 
ismertetésére átadja a szót a bizottság elnökének.  
 
Albert Ottó képviselő a bizottság elnökeként tájékoztatja a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság az 
előterjesztés szerinti döntési javaslat elfogadását támogatta.  
 
Hozzászólás:  

 
Ország Mihály András képviselő egyetért, pályázati lehetőséghez kell a terv. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az 
elhangzottak alapján szavazásra bocsájtja az alábbi döntési javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
• a KTK tervezői, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Gyömrő, 

Frangepán u. 54) - a határozat mellékletét képező - tervezési 
árajánlatát elfogadja, 

• az ajánlat szerinti bekerülési költséget a 2013. évi költségvetése 
terhére biztosítja,  

• megbízza a polgármestert a szerződéskötéssel.  



16. oldal 

 

Határidő: a testületi ülést követő 15. nap 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester  
 

 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
 

140/2013. (IX.19.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

• a KTK tervezői, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Gyömrő, 
Frangepán u. 54) - a határozat mellékletét képező - tervezési 
árajánlatát elfogadja, 

• az ajánlat szerinti bekerülési költséget a 2013. évi költségvetése 
terhére biztosítja,  

• megbízza a polgármestert a szerződéskötéssel.  
 
Határidő: a testületi ülést követő 15. nap 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester  

 
 
 
 

9. Rendszergazdai feladatok ellátása – szóbeli előterjesztés 
 
 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. A napirendi pontot a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a testületi ülést megelőzően tárgyalta. A döntési javaslat 
ismertetésére átadja a szót a bizottság elnökének.  
 
Albert Ottó képviselő a bizottság elnökeként tájékoztatja a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság az 
alábbi döntési javaslat elfogadását támogatta. 
Teljes munkaidőben foglalkoztatott rendszergazdát nem tud finanszírozni az önkormányzat, viszont 
négy órában az iskolai rendszergazda, Rab László elláthatná ezt a feladatot. 
 
Mészáros Sándor polgármester egyetért. A rendszergazda feladata lenne az önkormányzati 
finanszírozásban lévő intézmények (Polgármesteri Hivatal, Napsugár Óvoda és Tagintézménye, 
Védőnői szolgálat) számítástechnikai eszközeinek karbantartása, javítása, új eszközök beszerzése, az 
adatok rendszeres mentése, holnap frissítése, stb. 
Javasolja, hogy a testület a következő ülésen egy megállapodás tervezet alapján döntsön a 
rendszergazdai foglalkoztatás és finanszírozás módjáról. 

 
Megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az elhangzottak alapján szavazásra bocsátja az 
alábbi döntési javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza 
a polgármestert, hogy a rendszergazdai feladatok napi 4 órában való 
ellátására vonatkozó megbízási szerződés tervezetét a soron következő 
testületi ülésen terjessze elő.   
 
Határidő: soron következő rendes ülés 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester  



17. oldal 

 

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
 

141/2013. (IX.19.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza 
a polgármestert, hogy a rendszergazdai feladatok napi 4 órában való 
ellátására vonatkozó megbízási szerződés tervezetét a soron következő 
testületi ülésen terjessze elő.   
 
Határidő: soron következő rendes ülés 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester  

 
 

 
 

10. Egyebek 
a) Számítógép beszerzése – szóbeli előterjesztés 

 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. A napirendi pontot a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a testületi ülést megelőzően tárgyalta. A döntési javaslat 
ismertetésére átadja a szót a bizottság elnökének.  
 
Albert Ottó képviselő a bizottság elnökeként tájékoztatja a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság az 
előterjesztés szerinti döntési javaslat elfogadását támogatta. 
 
 
Hozzászólások:  

 
Ország Mihály András képviselő tájékoztatja a testületet, hogy korábban a Humán Bizottság is  
tárgyalta a kérdést, azzal a megkötéssel javasolja, hogy ez az utolsó amit a vállalkozó orvosnak 
megtesz az önkormányzat. A beszerzés értéke 80 eFt. bruttó összeg volt.  

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

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az orvosi 
rendelő részére 80 eFt. összegben számítógép beszerzéséről dönt. A 
beszerzés összegét a 2013. évi költségvetése terhére biztosítja.      

 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
 

142/2013. (IX.19.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az orvosi 
rendelő részére 80 eFt. összegben számítógép beszerzéséről dönt. A 
beszerzés összegét a 2013. évi költségvetése terhére biztosítja.      

 
 



18. oldal 

 

b) Krisztus Szeretete Egyesület kérelme – szóbeli előterjesztés 
 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti az Egyesület kérelmét. Egyházzá alakul az egyesület. Az 
Idősek Napköziotthona épületét kérik. Kereskedelmi célra és családi rendezvényre van döntés a bérlés 
lehetőségéről és a bérleti díj összegéről, ilyen jellegű kérelem eseti megállapodás alapján 
engedélyezhető. A nyári időszakban egyszer kérték már, hogy összegyűlhessenek egy szabadtéri 
alkalomra, mely engedélyezésre került. A napirendi ponttal kapcsolatban egyebet elmondani nem 
kíván elmondani, várja a hozzászólásokat, kérdéseket. 
 
Hozzászólások:  

 
Maszel László alpolgármester – a megjelenés hiánya miatt – nem javasolja a kérelem támogatását. 
 
Albert Ottó képviselő Maszel László véleményével egyetért. Nem javasolja az elfogadását.  
 
Ország Mihály András képviselő véleménye, hogy az egyesület kérelemmel fordult a nyáregyházi 
lakossághoz, eljöhetett volna a kérelmező személyesen elmondani. Következő ülésre javasolja a 
döntés elnapolását, azzal, hogy a kérelmező személyes meghallgatása után döntsön a testület.  
 
Kravecz Lászlóné képviselő egyetért, így ne utasítsa el a testület, jöjjön el a kérelmező a következő 
ülésre.   
 

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

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Krisztus 
Szeretete Egyesülete kérelmét a soron következő ülésén tárgyalja, amikor a 
kérelmezők személyesen is megjelennek. 

 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 4 igen 
szavazattal, 2 ellenvélemény mellett, tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta.  
 

143/2013. (IX.19.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Krisztus 
Szeretete Egyesülete kérelmét a soron következő ülésén tárgyalja, amikor a 
kérelmezők személyesen is megjelennek. 
 
 
 

 
c) Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos döntés – szóbeli előterjesztés 

 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Dózsa György út 30. szám alatti és a 
Jókai út 24/b. szám alatti önkormányzati lakás is lakatlan. Az ingatlanok hasznosításával kapcsolatban 
szeretné kérni a képviselők véleményét, javaslatát.  
Utóbbi ingatlan esetében három reális hasznosítási lehetőséget javasol: Fedák emlékház kialakítása, 
értékesítés, vagy bérlakásként kiadható.  
 
 
 



19. oldal 

 

Hozzászólások: 

 
Mészáros Sándor polgármester Maszel László alpolgármester kérdésére válaszolva elmondja, hogy a 
Dózsa Gyögy úti ingatlanban a vízszerelés félkész. Ennek befejezésével, kisebb javítások és tisztasági 
meszelés után véleménye szerint használható a lakás. 
 
Maszel László alpolgármester a lakás kiadását javasolja, amennyiben a bérlő vállalja a felújítást.  
Fedák emlékház létrehozását támogatja a másik lakás ügyében.  
 
Ország Mihály András képviselő véleménye, hogy egy színvonalas kiállítás volt a Fesztivál 
alkalmával, egy hasonló kiállítást támogatna a Jókai úti ingatlanban. Tartalommal kell megtölteni. 
Akár határozott időre ki is lehet bérlakásként adni. A Dózsa 30. ingatlan esetében javasolja, hogy 
kilakoltatás előtt álló család részére adja bérbe az önkormányzat. 
 
Albert Ottó képviselő egyetért az elhangzottakkal, azonban a határozott időre történő kiadását a 
lakásoknak nem javasolja, mert lelakják.  
 
Mészáros Sándor polgármester összefoglalva az elhangzottakat elmondja, hogy a testület pályázati 
kiírást javasol, a korábbi tapasztalatok alapján.  
A Dózsa György út 30-as ingatlan esetében a következő ülésre pályázati kiírást terjeszt a testület elé 
elfogadásra.  
A Jókai úti ingatlan esetében a jelentkező bérlők részére határozott időre, maximum egy évre kiadható.   
 
Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az elhangzottak alapján szavazásra 
bocsátja az alábbi döntési javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dózsa 
György út 30. szám alatti önkormányzati bérlakás kiadása érdekében 
megbízza a polgármestert, hogy a következő ülésre – a korábbi tapasztalatok 
alapján – pályázati kiírást terjesszen a testület elé elfogadásra.  

 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
 

144/2013. (IX.19.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dózsa 
György út 30. szám alatti önkormányzati bérlakás kiadása érdekében 
megbízza a polgármestert, hogy a következő ülésre – a korábbi tapasztalatok 
alapján – pályázati kiírást terjesszen a testület elé elfogadásra.  

 
 

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

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jókai út 
24/B szám alatti önkormányzati lakást határozott időre, maximum egy év 
időtartamra bérelhető ingatlannak nyilvánítja.   

 



20. oldal 

 

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
 

145/2013. (IX.19.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jókai út 
24/B szám alatti önkormányzati lakást határozott időre, maximum egy év 
időtartamra bérelhető ingatlannak nyilvánítja.   
 

 
Albert Ottó képviselő a Dózsa György út 30. szám alatti 9. lakás ellenőrzését javasolja. A bérlő a 
felújítási munkákkal elkészült.  
 
 
 

d) A Nyáregyháza Fesztivál értékelése 
 
Mészáros Sándor polgármester véleménye, hogy jól sikerült a rendezvény. Az 1 millió Ft-os 
pályázati támogatást vélhetően megkapja az önkormányzat. Ezzel, és a lakosok, vállalkozók 
támogatásával együtt a költségvetésben szereplő előirányzat fedezte a kiadásokat. 
 
Ország Mihály András képviselő véleménye, hogy ugyan megoszlanak a vélemények a fesztivál 
megrendezésével kapcsolatban, de örül neki, hogy van, mert szükség van rá. Kell egy ilyen lehetőség a 
falu lakosságának, ingyen színvonalas előadókat nézhetnek meg. Járdát, utakat lehetne inkább építeni 
– ilyen vélemény is volt. Nem lehetne, mert az sokkal nagyobb összegbe kerül. Köszönetet mond 
mindenkinek, aki részt vett a szervezésében. 
 
Maszel László alpolgármester véleménye, hogy mindig vannak ellenzők. Kevesebben vannak, mint 
akiknek viszont tetszett. A környező településeken nagyon jó volt nyáregyházinak lenni. Sokan 
mondták, hogy jövőre is eljönnek Nyáregyházára. A fellépők nagyon jól lettek összeválogatva. A 
Farkas László Emléktornára 12 csapat nevezett, megható volt. Jó volt látni ezeket a fiatalokat. Farkas 
család is részt vett az eseményen. Folytatni kell ezt a hagyományt.  
 
Albert Ottó képviselő egyetért az előtte szólókkal. Kevesebb negatívumot hallott vissza az esemény 
után. Nyáregyháza hírnevének öregbítése a cél.  
 
Kravecz Lászlóné képviselő véleménye, hogy mindig van valaki, aki kritizál, mindenkinek nem lehet 
eleget tenni. Nem volt még olyan rendezvény Nyáregyházán, ami mindenkinek tetszett volna. 
Nem volt díjtalan az ugrálóvár, váratlanul érte a szülőket, mert eddig mindig ingyenesen vehették 
igénybe a gyerekek. Jövőben inkább tegyük ingyenessé.  
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy a cél az volt, hogy ezúttal legyen bevétel a 
helypénzből. A lovagoltatás viszont ingyenes volt, azt személyesen finanszírozta. 
 
Ország Mihály András képviselő javasolja, hogy legközelebb az eredményhirdetésnél a díjazottakat 
a színpadra hívják fel és ott adják át a díjakat. 
 
Maszel László alpolgármester ezért is javasolta, hogy össze kell ülni és megbeszélni a jobbítással 
kapcsolatos ötleteket.  
 
Mészáros Sándor polgármester örömmel látja, hogy a testület összességében pozitívan értékeli a 
rendezvényt. Két főt javasol képviselő-testületi dicséretre, akik önzetlenül, kimagaslóan sokat 
dolgoztak a korábbi években is, de még nem kaptak elismerést: Serfőző Józsefné és Marosvári 
Lászlóné. 



21. oldal 

 

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

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Nyáregyháza Fesztivál” sikere érdekében végzett munkájukért Serfőző 
Józsefné Temesvári út 5. szám alatti lakost és Marosvári Lászlóné Szőlő utca 
14. szám alatti lakost képviselő-testületi dicséretben részesíti. 
  

 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  

146/2013. (IX.19.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Nyáregyháza Fesztivál” sikere érdekében végzett munkájukért Serfőző 
Józsefné Temesvári út 5. szám alatti lakost és Marosvári Lászlóné Szőlő utca 
14. szám alatti lakost képviselő-testületi dicséretben részesíti. 
 

 
 

e) Dr. Teveli Zsombor háziorvos kérelme 
 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti a háziorvos kérelmét. A beadványt ma kapta kézhez, ezért 
került kiosztásra az ülést megelőzően. A kérelemmel kapcsolatban egyebet elmondani nem kíván, 
várja a hozzászólásokat.  
 
 
Hozzászólások:  

 
Ország Mihály András képviselő: A kért módosítás szerint hétfőn egy órával korábban kezdődne a 
rendelés. Összehasonlítja az eredeti rendelést a beadott módosítással. Nem javasolja a kérelem 
támogatását.  
 
Zinger Miklós jegyző Kravecz Lászlóné képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy a tervezett 
módosítás után is biztosítva van a minimum rendelési idő.  
 
Maszel László alpolgármester nem javasolja a kérelem jóváhagyását.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az 
elhangzottak alapján szavazásra bocsátja az alábbi döntési javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Teveli 
Zsombor háziorvos rendelési idő módosítása tárgyban beadott kérelmét nem 
támogatja.    
 
 
 

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  




